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طالب بـ "ا�شتقاللية" البحث العلمي واإن�شاء وزارة تتعلق بالتعليم فقط دون الخدمات

"الكنا�ش" يفتح ملف اإ�صالح نظام التعليم العالي ويدعو الى نقا�ش "عميق"
هّني يتحدث عن اأزمة الغذاء 

العالمية وي�ؤكد:

تغيير ال�صيا�صة الإنتاجية 
في قطــــاع الفالحـــــة
 ل�صمان "الأمن الغذائي"
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فيما �شهدت الأ�شعار زيادة اأولية 

"�صيف مبكـــر" يـــرفع 
الطلب على اأجهـــزة 
التكييـــف والتبريـــد

طالب�ا ال��شاية بمراجعة القان�ن الخا�ص والتع�ي�شات

ا�صــــــراب "�صــــــامل"
  لمفت�صــــــي العمــــــل 
عبــــــــــــر الوليـــات
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ح�شيلة الح�ادث الي�ميين الما�شيين ت�شتنفر 

الخبراء ودع�ة لتفعيل "الردع" و"التح�شي�ص"

مخـــاوف من "�صيــــف 
اأ�صود" في الطرقات ب�صبب 
"المجــــازر المروريــــة"

زيارة الرئي�ص تب�ن لأنقرة فر�شة للتن�شيق وتعزيز التعاون 

منحــــى ت�صاعــــدي في العالقــــات 
"الجزائريــــــــة- التركيــــــــة"

حجم التبادلت التجارية بين البلدين ي�شل اإلى 5 مليار دولر

مقابل اأكثر من 31 مليار دولر للمهاجرين الم�شريين

1.8  مليار دولر قيمة التحويالت المالية للمهاجرين الجزائريين �صنة 2021
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يواصل اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون زيارة الدولة التي يقوم بها إلى تركيا 

بدعوة من نظيره التركي طيب رجب 
أردوغان، وتأتي هذه الزيارة في ظرف 

تشهد فيه العالقات الجزائرية- التركية تقدما 
كبيرا من حيث حجم االستثمارات التركية في 

السوق الجزائرية، وكذا البعد االستراتيجي 
للعالقات السياسية التي يسودها جو من األخوة 

راجع إلى موروث حضاري إسالمي يشكل 
عامال أساسيا لتطوير هذه العالقات على مر 

العصور.
وتتزامن دعوة اردوغان رئيس الجمهورية 
لزيارة انقرة، مع تواصل الحرب الروسية 
على اوكرانيا وتداعياتها االقتصادية على 
مختلف الدول األوروبية، فبالرغم من أن 
السوق الجزائرية يبقى المستفيد األول من 

حجم االستثمارات التركية فيه، غير أن 
تركيا تعول بشكل كبير على الجزائر بصفتها 

شريكا استرتيجيا موثوقا، وهذا بشهادة 
الجميع فاألعراف الجزائرية االقتصادية 

وحتى الدبلوماسية تقضي باحترام المعاهدات 
واالتفاقيات المبرمة مع مختلف الدول الشقيقة 
والصديقة وال تحيد عن بنودها مهما اختلفت 

الظروف.
وفي هذا الشأن يؤكد أستاذ علوم اإلعالم 

واالتصال بجامعة "الجزائر 3" سعيد شيكيدان 
لـ"الرائد"، أن زيارة رئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون لتركيا، "جاءت في وقتها"، مؤكدا 
أنها مهمة جدا بالنسبة للجزائر في المقام 

األول ثم بالنسبة لتركيا، خاصة في الظرف 
الدولي الحساس الذي يتسم بنوع من التشنج في 

العالقات الدولية خاصة بعد الحرب الروسية 

االوكرانية، ومواقف تركيا اصال من هذه 
الحرب ومن انضمام بعض الدول األوروبية.

وبّرر األستاذ شيكيدان وصفه للزيارة أنها تأتي 
"في توقيت مناسب"، حين رجح أن البلدين 

يسعيان لما أسماه "تنسيق مواقفهما"، مضيفا 
بأن تركيا وباعتبارها دولة اوروبية شقيقة، 

بحكم العامل الموروث الحضاري اإلسالمي، 
ما يجعل من زيارة الرئيس تبون ألنقرة " 

فرصة مهمة جدا بالنسبة للجزائر اوال وبالنسبة 
للسياسة الخارجية الجزائرية لتثبيت مواقفها 

عن طريق تركيا في اوروبا"، واسترسل 
محدثنا حين قال إنه ال يجب أن نغفل "متغير 
مهم جدا وهو العملية العسكرية الروسية في 

اوكرانيا"، متوقعا أن الزيارة تنصب في خانة 
"توحيد المواقف وتوحيد وجهات النظر بشأن 

هذه النزاع.”
وعاد أستاذ علوم اإلعالم واالتصال للحديث 

عن واقع العالقات الجزائرية –التركية، 
التي قال إنها تبلغ مستوى جيد، وأنها في 

تطور مستمر، خاصة فيما يتعلق بالعالقات 
االقتصادية، الفتا إلى أن االستثمارات التركية 
مهمة جدا في الجزائر وهذا ما يدعم اقتصادنا 

واقتصاد تركيا على حد سواء، كما توقع 
األستاذ أن تعود هذه االستثمارات بالربح 

للبلدين خاصة بالنسبة للجزائر، وذلك في إطار 
تطبيق مساعي رئيس الجمهورية الرامية إلى 
الدفع بعجلة التنمية االقتصادية وتعزيز محيط 

االستثمارات األجنبية.
يذكر ان زيارة رئيس الجمهورية لتركيا تأتي 

بدعوة نظيره التركي طيب رجب أردوغان 
وتستمر لغاية يوم غد، حيث ينتظر من الزيارة 
أن تعطي دفعا جديدا للشراكة والتعاون الثنائي 
بين البلدين، بموجب معاهدة الصداقة والتعاون 
المبرمة منذ 2006 إلى جانب تعزيز الشراكة 
القائمة بين البلدين ومواصلة التشاور السياسي 

حول القضايا االقليمية والدولية.

�إميان. �س

زيارة الرئي�س تبون لأنقرة فر�سة للتن�سيق وتعزيز التعاون 

منحى ت�صاعدي يف العالقات 
"اجلزائرية- الرتكية"

 

تويل اجلزائر وتركيا اهتماما بالغا بالطابع ال�سرتاتيجي لعالقاتهما الثنائية، خا�سة فيما يتعلق بتن�سيق 

الت�ساور ال�سيا�سي وتوحيد وجهات النظر ب�ساأن كربيات امللفات الدولية، والتي تتقدمها الأزمة الرو�سية 

الوكرانية وانعكا�ساتها القت�سادية على خمتلف الدول، وتندرج زيارة رئي�س اجلمهورية لأنقرة يف اإطار تعزيز 

هذه العالقات وترقية ال�سراكة الثنائية يف جمال ال�ستثمارات والتي تعود بالفائدة على اقت�سادي البلدين.

حجم التبادلت التجارية يرتاوح بني 4 و5 ماليري دولر

زيارة تبون لرتكيا تفتح اآفاقا اقت�صادية وجتارية واعدة
شرع أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد 

تبون في زيارة رسمية لتركيا، التي باتت في 
السنوات األخيرة شريك تجاري وإقتصادي هام 
للجزائر، وينتظر أن تسهم الزيارة في فتح آفاق 
اقتصادية وتجارية جديدة بين البلدين، في ظل 

توفر كل المقومات الالزمة.
وفي هذا الصدد قال أمس رئيس الجمعية 

الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين الحاج 
الطاهر بولنوار، بأن التبادالت التجارية بين 
الجزائر وتركيا تعرف في السنوات األخيرة 

ارتفاعا، في ظل العالقات اإلقتصادية 
والتجارية التي تسود بين البلدين.وأضاف 
بولنوار، بأن حجم التبادالت التجارية بين 
الجزائر وتركيا تتجاوز في الوقت الراهن 
أكثر من 4 ماليير دوالر، مشددا على أن 

الرقم مرشح لالرتفاع خالل الخمس سنوات 
القادمة ليصل ل 10 ماليير دوالر، بالموازاة 

مع قرار رئيس الجمهورية بتنويع الشركاء 
االقتصاديين، ما سمح بفتح المجال أمام 

االستثمارات التركية في الجزائر.
كما أن حجم االستثمارات التركية خالل 

سنة 2021 تجاوز ال 5 ماليير دوالر، في 
ظل تسجيل ما يزيد عن 1300 مؤسسة 

تركية تتشط بالجزائر، في مجاالت مختلفة، 
على غرار األشغال العمومية، الطاقة 

والبيتروكيماويات، النسيج، الحديد وكذا األدوية 
والنقل، متوقعا أن تشهد التبادالت التجارية بين 

البلدين ارتفاعا، في ظل توفر خطوط النقل، 
إذا يسجل في الوقت الراهن أزيد من 30 خط 
جوي أسبوعي يربط البلدين، يضاف لها أزيد 

من 30 ألف عامل تركي يشتغل بالجزائر، كما 
أن الموقع االستراتيجي للجزائر وتوفرها على 
البنى التحتية لالنفتاح  على األسواق اإلفريقية، 

عبر شبكة الطرقات وكذا مشروع ميناء 
الحمدانية قيد اإلنجاز، سيكون دافعا وحافزا 

للرفع من حجم المبادالت.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية للتجار 

والمستثمرين والحرفيين، بأن تركيا تعتبر من 
بين أهم الزبائن ال 7 للجزائر، كما أنها من 
أبرز مموني السوق الوطنية بمختلف السلع 

والمنتجات، على غرار قطاع غيار السيارات، 
المالبس، األدوات المدرسية، باإلضافة إلى 

المجوهرات والمنتجات الخاصة بالتزيين وكذا 
األجهزة المنزلية، وفي المقابل فإن تركيا باتت 

في السنوات األخيرة من الوجهات الخارجية 
المفضلة لدى الجزائريين، سواء للتجارة أو 

العالج وحتى من أجل السياحة.
وبخصوص التبادل التجاري بين الجزائر 

وتركيا في ظل جائحة كورونا، فقد أكد 
بولنوار بأنه قد ارتفع بنسبة وصلت ل 30 
بالمئة، مشيرا إلى أن الكثير من المتعاملين 
االقتصاديين والمستوردين على حد سواء 

اختاروا التوجه نحو السوق التركية، بالموازاة 
مع فرض الصين لقيود غلق على حدودها، 
مشددا على أن تغيير البوصلة نحو السوق 

التركية فرضته جودة الخدمات والسلع التركية 
بالمقارنة مع الصينية وإن كانت أسعارها 

أغلى بقليل من نظيرتها الصينية، مضيفا بأن 
المنتجات التركية تلقى رواجا بالعديد من دول 

آسيا وأمريكا الالتينية.
جدير بالذكر، فإن رئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون، شرع أمس في  زيارة رسمية 
إلى تركيا بدعوة من الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان وتدوم الزيارة 3 أيام، وتتصدر 
العالقات الثنائية بين البلدين اجتماعاتهما، 

بهدف دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق 
مصالح الشعبين، باإلضافة إلى ملفات القضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
 ف.م

الرئي�س تبون يحل باأنقرة
   

حل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، بأنقرة، في إطار زيارة دولة 
إلى تركيا تدوم ثالثة أيام بدعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وكان في استقبال الرئيس تبون نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي و كبار 
المسؤولين في تركيا. وخص رئيس الجمهورية والوفد المرافق له باستقبال 

رسمي في قاعة التشريفات بمطار ايسنبوغا الدولي بأنقرة. وسيكون للرئيس 
تبون "محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا تتمحور حول العالقات 

الثنائية بين الجزائر وتركيا، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق 
مصالح الشعبين الشقيقين، باإلضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات االهتمام 

المشترك"، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
ع.ط

 مقابل اأكرث من 31 مليار دولر

 للمهاجرين امل�سريني

 1.8 مليار دوالر قيمة التحويالت املالية 
للمهاجرين اجلزائريني �صنة 2021

بلغت قيمة التحويالت المالية للمهاجرين الجزائريين خالل العام الماضي 
1.8 مليار دوالر، بزيادة قدرت بحوالي 100 مليون دوالر، حسب ما 

أظهرته بيانات أحدث تقرير للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية.
وكشفت بيانات البنك الدولي عن حجم التحويالت المالية التي حققها 

المهاجرون العرب إلى بلدانهم خالل سنة 2021، إذ أن الكتلة المالية 
للمهاجرين الجزائريين زادت بنسبة طفيفة جدا بالمقارنة، مع ما تم تسجيله 
خالل سنة 2020، والتي بلغت 1.7 مليار دوالر، وفي المقابل فقد سجلت 
مصر، التي جاءت في المرتبة الخامسة عالميا من حيث التحويالت المالية 
أزيد من 31 مليار دوالر، فيما سجلت المغرب  10.4 مليار دوالر، بينما 

حققت لبنان 6.6 مليار دوالر، في حين فإن التحويالت المالية للضفة الغربية 
وقطاع غزة وصلت ل 3.5 مليار دوالر.

وقال البنك، بأن التحويالت إلى البلدان النامية في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا زادت بنسبة 7.6 بالمئة في عام 2021 لتصل إلى 61 مليار دوالر، 

مشيرا إلى أن العوامل الداعمة لهذه التدفقات تمثلت في ارتفاع النمو 
االقتصادي في البلدان المضيفة في االتحاد األوروبي، وكذا الهجرة العابرة 

التي عززت التدفقات الوافدة إلى البلدان المضيفة المؤقتة على غرار  مصر 
وتونس.

وتوقع البنك الدولي أن تزيد تدفقات التحويالت المسجلة رسميا إلى البلدان 
المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة تصل ل 4.2 بالمئة خالل العام الجاري 

لتصل إلى 630 مليار دوالر، بالموازاة مع التعافي القياسي، والذي بلغ 
خالل سنة 2021 حوالي 8.6 بالمئة، خاصة وأن سنة 2020 شهدت 

انخفاضا كبيرا، جراء الركود االقتصادي العالمي، الذي تسببت فيه جائحة 
كورونا.

ووفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي ألسعار التحويالت في العالم، فإن تكلفة 
إرسال 200 دوالر عبر الحدود الدولية تبقى مرتفعة للغاية، حيث بلغت في 

المتوسط 6.4 بالمئة من المبلغ المحول في الربع األخير من عام 2021، 
وأضاف البنك بأن تكلفة إرسال األموال إلى أفريقيا تقدر بـ 7.8 بالمئة 

وتعتبر األعلى على المستوى العالمي. يشار إلى أن الهند جاء في المرتبة 
األولى عالميا ب 89 مليار دوالر، لتليها المكسيك ب 54 مليار دوالر، ثم 

الصين ب 53 مليار دوالر، وبعدها كل من الفليبين ب 37 مليار دوالر 
ومصر ب 31.5 مليار دوالر.

ف.م

 �سلوات�سي يرافع من اأجل

 تكفل اأف�سل مبهنيي القطاع

 �صدور م�صروع القانون التوجيهي لقطاع 
ال�صيد البحري وتربية املائيات قريبا

   
أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ،هشام سفيان صلواتشي، 

أمس، بالجزائر العاصمة، لدى عرضه لمشروع القانون المتمم لقانون 
2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، على المجلس الشعبي 

الوطني، أن إعداد مشروع القانون التوجيهي لترقية القطاع يوجد في مرحلة 
متقدمة و سيرى النور خالل االيام المقبلة.

  أفاد صلواتشي، خالل جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، 
وحضرتها الوزيرة المكلفة بالعالقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن إعداد 

هذا القانون التوجيهي جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية خالل اجتماع 
مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس .2022 وأوضح بهذا الصدد ان 
مصالح الوزارة "تعكف على تحضير مشروع هذا القانون التوجيهي، 

بالتنسيق مع ممثلي مختلف الدوائر الوزارية ذات العالقة، وبالتشاور مع 
ممثلي المهنيين والخبراء والعلميين. وهو في مرحلة جد متقدمة، وسيرى 

النور في األيام القليلة القادمة.«
وأضاف الوزير انه، سعيا لتنفذ تعليمات رئيس الجمهورية ومرافقة 

الديناميكية التي يشهدها القطاع، "بادرنا بتتميم القانون 01-11 المتعلق 
بالصيد البحري وتربية المائيات بمادة واحدة ) المادة 11 مكرر( نظرا 

لطابعها االستعجالي من أجل وضع أساس قانوني إلنشاء تعاونيات الصيد 
البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية.« وجاء في المادة 

11 مكررة : "يمكن لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، في إطار 
تحسين وضعيتهم االقتصادية واالجتماعية، إنشاء تعاونيات للصيد البحري 

و/أو تربية المائيات.« وتعد تعاونية الصيد البحري و/أوتربية المائيات 
"مجموعـة مـن أشخاص طبيعيين أو معنويين تؤسس على حرية أعضائها 

في االنضمام إليها وال تهدف لتحقيق الربح.
وتتمتع )التعاونية( بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتحدد كيفيات 

إنشاء وتسيير تعاونيات الصيد البحري و/أوتربية المائيات عن طريق 
التنظيم.« وأوضح الوزير أن التعاونية مؤسسة مدنية ال تخضع للقانون 
التجاري و ال تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تحقق أرباحا تخدم النشاط 

الذي تم تأسيسها من أجله، حيث أن من شأنها مرافقة المهنيين وتنظيمهم 
وتحسين ظروفهم االجتماعية واالقتصادية من خالل تخفيض تكلفة المنتجات 

أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات 
لفائدة شركائها، وتحسين مستوى تكوينهم ومهاراتهم في تسيير مؤسساتهم 

ونشاطهم، وكذا تحسين الجودة التسويقية المنتجات الصيدية الموجهة 
لمستهلكين.

ع.ط



وأضاف وزير الفالحة، في كلمة له خالل إشرافه 
على اجتماع إطارات القطاع لـ 58 والية لتقييم 

عدة برامج السيما حملة الحصاد والدرس ومكافحة 
حرائق الغابات باإلضافة كذلك إلى شعبة البطاطا 
والحليب أن العالم يعرف وضعية صعبة لتغطية 
اإلحتياجات الغذائية للسكان. كما أن الحالة التي 

يمر بها العالم حتى الدول الغربية من خالل 
أزمة غذاء على غرار القمح والزيوت هي دليل 
يحتم علينا تغيير سياستنا اتجاه اإلنتاج الوطني 

واالعتماد على مواردنا ومهاراتنا البشرية لتطوير 
االنتاج الوطني وكذا تغطية االحتياجات الداخلية 

وتقليص فاتورة الواردات، إضافة إلى تحقيق 
االستقرار العام للبالد من أجل وضع إستراتيجية 

تتماشى مع الوضع الحالي والرفع من اإلنتاج 
الوطني وخلق الثروة. 

وأشار وزير الفالحة، إلى أن القطاع أصبح يحتل 

مكانة هامة ضمن المنظومة اإلقتصادية الداخلية 
للبالد. والتي تهدف إلى الرفع من االنتاج الوطني 
وخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل ونحسين 

ظروف معيشة السكات والحفاظ على الموارد 
الطبيعية.

 كما كشف وزير الفالحة، أن االجتماع هو تقييمي 
بالدرجة االولى على ما تم تنفيده ميدانيا من برامج 

للتنمية الفالحية والريفية التي تم الشروع في 
تجسيدها ومدى ما يمكن القيام به من أجل إنجاح 

الحملة الفالحية الحالية ال سيما الحصاد والدرس، 
باإلضافة كذلك إلى التدابير الخاصة بمكافحة 

حرائق الغابات. ودعا الوزير إلى ضرورة إبراز 
نتائج األهداف المرجوة إلعادة توجيه السياسة 

الزراعية. وكذا االنطالق في خطة إنعاش حقيقية 
للقطاع، والتي تهدف إلى التحسين المستمر 

للمنتجات الفالحية الوطنية وتنظيم مجمل سياسات 

القطاع وإعادة توجيه االهداف العملية.

هذه العوامل دفعت بالأ�سعار للرتاجع 

من جانب أخر كشف وزير الفالحة والتنمية 
الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، سبب تراجع 
األسعار  المسجل حاليا في األسواق، موضحا 

أن التراجع كان متوقعا بفعل عدة مؤشرات على 
رأسها الدخول المكثف لإلنتاج الموسمي، إضافة 
إلى سياسة تقليص الوسطاء المتدخلين في السوق 
والتوجه نحو التسويق المباشر للمنتجات الفالحية 

من الفالح إلى المستهلك.
 وبخصوص تزويد المستثمرات الفالحية 

بالكهرباء, ثمن الوزير مجهودات قطاع الطاقة 
من خالل مجمع "سونلغاز"، حيث أكد أنه على 
تواصل دائم مع هذا المجمع العمومي من أجل 

“التجسيد الميداني للقرارات الصادرة عن رئيس 
الجمهورية.“ أما فيما يتعلق بالشعير الموجه 

للموالين، قال هني إن هذه المادة متوفرة على 
مستوى الديوان الوطني المهني للحبوب، مضيفا 

أن مساهمة الدولة لتوفير هذه المادة للموالين 
خالل أشهر ديسمبر ويناير وفبراير بلغت 4 مليار 

دج، باحتساب قيمة شراء القنطار الواحد بمبلغ 
4500 دج/للقنطار، وبيعه للموال بقيمة 2000 

دج /للقنطار، كما يتعين على الموال الراغب في 
االستفادة أن يقدم كل الوثائق الرسمية لدى اللجنة 
الوالئية، إلثبات صفة الموال –يضيف الوزير-. 
وعدد رؤوس المواشي التي يقوم بتربيتها. وأكد 

أن قطاعه يعمل حاليا على إعادة النظر في عملية 
توزيع الشعير على المربين. وهذا في إطار 

االجراءات المتخذة لدراسة وضعية كل المدخالت 
ذات العالقة بإنتاج اللحوم الحمراء عبر الوطن.

حث وزير النقل، عبد هللا منجي، أمس، على 
إلزامية إنجاز أرضية معلوماتية لكل نشاطات 

الوزارة بهدف توفير المعلومة بشكل آني، مشددا 
كذلك على ضرورة توفير خدمات إلكترونية ترقى 
إلى تطلعات المواطنين و المتعاملين، حسبما أفاد 

به بيان للوزارة.
وجاءت هاته التعليمات خالل اجتماع ترأسه 

منجي، جرى بحضور إطارات من الوزارة و 
مديرية اإلعالم اآللي والمدراء المركزيين، و 

كذا خبير في تكنولوجيات اإلعالم و االتصال، 
خصص للتحضير إلنشاء نظام معلوماتي مندمج 

خاص بالقطاع، يضيف نفس المصدر.
وبالمناسبة، يقول البيان، قدمت مديرية اإلعالم 

اآللي عرضا تضمن مختلف األنظمة و التطبيقات 
و الوسائل المتوفرة على مستوى الوزارة و كذا 

نسبة تقدمها و بعض العراقيل التي تواجهها على 
الصعيد التقني و العملياتي والمادي.

وفي هذا الشأن، أسدى منجي تعليمات تمحورت 
حول "ضرورة وضع استراتيجية قطاعية للرقمنة، 
تستند على إنجاز أرضية معلوماتية لكل نشاطات 

الوزارة بهدف توفير المعلومة بشكل آني، 
واستغاللها التخاذ القرارات الالزمة للتكفل بها و 

معالجتها"، حسب الوزارة.
كما دعا الوزير إلى "اإلسراع في اعتماد التجريد 
المادي وتبسيط جميع اإلجراءات اإلدارية، تنفيذا 

لقرارات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى 
القضاء على البيروقراطية"، يضيف البيان.

وفي األخير، أكد منجي على "ضرورة الوصول 
إلى عصرنة شاملة لإلدارة المركزية و المحلية، 

والمجمعات و المؤسسات القطاعية، بتوفير 
خدمات إلكترونية ترقى إلى تطلعات المواطنين و 

المتعاملين االقتصاديين".
  ق. و

منجي يحث على اإلزامية اإجناز اأر�سية معلوماتية لكل ن�ساطات وزارة النقل

�ضرورة توفري خدمات اإلكرتونية ترقى اإىل تطلعات املواطنني واملتعاملني
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     درو�س يف الدبلوما�ضية
جاء رّد �سفري اجلزائر بالأمم املتحدة نذير 

العرباوي على خزعبالت الوفد املغربي مزلزل 

للق�سر امللكي والنظام املخزين ككل، الذي ارجتت 

اأركانه من �سدة الق�سف الذي وجهه ملمثلهم 

الفا�سل يف هذه الهيئة الدولية، الذي حاول 

عبثا تزوير احلقائق واللتفاف حول م�سائل 

لعالقة لها مبو�سوع النقا�ش الذي كان يدور حول 

ال�سحراء الغربية.

لقد قدم ممثل اجلزائر يف الأمم املتحدة در�سا يف 

الدبلوما�سية للوفد املغربي، خا�سة عندما اأفحم 

ال�سفري العرباوي عمر هالل يف النقا�ش العام، هذا 

الأخري واأمام قوة وم�سداقية املوقف اجلزائري 

مل يجد �سوى الرجوع اإىل ا�سطوانته املعهودة وهي 

التهجم على اجلزائر، وحماولة اختالق نقا�سات 

موازية، بعد اأن وجد نف�سه عاجزا اأمام منهجية 

الطرح وقوة الإقناع التي حتلى بها ال�سفري نذير 

العرباوي املحامي والدبلوما�سي املحنك.

لطاملا حاول املخزن اإقحام اجلزائر يف النزاع القائم 

بال�سحراء الغربية، وهي النقطة التي لفت اإليها 

�سفري اجلزائر، حني ذكر الوفد املغربي "للمرة 

الألف" اأن اجلزائر لي�ست طرفا يف النزاع، وهي 

مثلها مثل اجلارة مورتيانيا يحظى ب�سفة مراقب 

وفقط"، لكن يبدو اأن ال�سفري املغربي حاول اإقحام 

اجلزائر يف هذا النزاع من اأجل جعله "نزاعا 

متعدد الأطراف"، فيما كان الرد قويا و�سريحا من 

العرباوي حني اأكد قائال "اإن النزاع يف جوهره، 

اإن اأراد املغرب ذلك اأو رف�سه، م�ساألة ت�سفية 

ا�ستعمار.«

لقد ف�سح �سفري اجلزائر امل�سرحية الهزلية التي 

حاول الوفد املغربي تقدميها للم�ساركني يف اأ�سغال 

امللتقى املذكور، والتي مت اإخراجها من طرف 

"خمابرات املخزن"، بطلتها ممثلة فا�سلة، والأمر 
�سيان ملندوبني يعتربون باأنهم اأ�سدقاء املغرب 

حيث قدموا عر�سا عدمي الذوق وكانهم فرقة 

باليه بائ�سة، مل يرق عر�سها اإىل م�ستوى الهواة 

حتى.

وخمت�سر القول اإن الر�سالة التي يجب على عمر 

هالل اأن يعيها جديا، واأن يبلغها مل�سوؤوليه هي اأن 

اجلزائر ل ميكن باأي �سكل من الأ�سكال اأن ت�ساوم 

يف مواقفها الثابتة، ولن تثنيها ال�ستفزازات ول 

املحاولت البائ�سة يف الدفاع عن الق�سايا العادلة، 

من بينها الق�سية ال�سحراوية، لأن الأراجيف 

والدعاءات املغربية املغلوطة لن متكن من تزوير 

احلقائق ول خداع الراأي العام الدويل.

جميد. ذ

تزويد 23 بئر ارتوازي وحمطتني لتحلية 
مياه البحر بالكهرباء غرب العا�ضمة

   
تمكنت شركة التوزيع لسونلغاز لناحية الجزائر من خالل 

مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد هللا، من تزويد 23 
بئر ارتوازي ومحطتين لتحلية مياه البحر بالكهرباء غرب 

العاصمة في اطار التحضير لفصل الصيف 2022، حسبما 
افاد به أمس بيان صادر عن ذات الشركة.

وأوضح المصدر نفسه، انه "في إطار الدفع بعجلة التنمية 
وتجسيدا للجهود الرامية إلى توفير موارد مائية إضافية، 

تمكنت  مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد هللا من 
إتمام البرنامج المسطر لتلبية جميع طلبات ربط آبار المياه 

ومحطات تحلية مياه البحر المودعة لديها من اجل  تزويدها 
بالطاقة الكهربائية قبل دخولها حيز الخدمة.«

كما سعت المديرية، يضيف البيان، إلى "منح كافة التسهيالت 
اإلدارية والتقنية والعمل بالتنسيق مع المصالح العمومية، إذ 

قامت المديرية بتجسيد عدة برامج تندرج تحت هذا السياق، إذ 
قامت بربط 23 بئرا ارتوازي بالكهرباء واهم محطتين لتحلية 

مياه البحر بغرب العاصمة الجزائر.«
وذكر ذات المصدر ان المديرية قد رافقت هاته المشاريع منذ 
بدايتها و "تتدخل في كل مرة لرفع العوائق والعقبات لتسهيل 

عملية تزويدها بالطاقة الكهربائية ومنحت كافة التسهيالت 
اإلدارية والتقنية إلتمام هذه المشاريع، وما هذا إال دليل على 
األولوية ومدى األهمية التي توليها الشركة من خالل مديرية 

التوزيع لسيدي عبد هللا لمثل هذه المشاريع.«
وضم البرنامج 23 بئر ارتوازي موزعين على البلديات التي 
تغطيها المديرية باإلضافة لمحطتين هامتين لتحلية مياه البحر 

وهما محطة زرالدة ومحطة شاطئ النخيل ببلدية سطاوالي 
كون هذه المحطات تساهم في رفع وتعزيز قدرات التوزيع 

بالماء الشروب لفائدة سكان غرب العاصمة. وفي انتظار تلقي 
طلبات تزويد أخرى "تكون مديرية سيدي عبد هللا قد أنجزت 

100 بالمئة من برنامج تزويد برامج الموارد المائية في نطاق 
اختصاصها"، حسب المديرية.

ق.و

�ش.زمو�ش

هّني يتحدث عن اأزمة الغذاء العاملية ويوؤكد:

تغيري ال�ضيا�ضة الإنتاجية يف قطاع 
الفالحة ل�ضمان "الأمن الغذائي"

قال وزير الفالحة والتنمية الريفية عبد احلفيظ هني،اإن هناك م�ساعي حقيقية من اأجل تغيري ال�سيا�سة الإنتاجية يف قطاع الفالحة، 

معترب اأن  العامل يعرف و�سعية �سعبة لتغطية الحتياجات  الغذائية لل�سكان واأنه قد �سهد خالل الفرتة الأخرية  اأزمة غذاء على غرار 

ال�سح الذي �سجل يف القمح والزيوت وهو ما مثل بالن�سبة للجزائر جر�ش اإنذار حتى نتحرك ونبا�سر بو�سع اإ�سرتاتيجية جديدة متكننا من 

حتقيق الكتفاء الذاتي والأمن الغذائي على الأقل يف املواد ال�سرتاتيجية واملواد وا�سعة ال�ستهالك.

دعت الراغبني يف ال�ستفادة من اأحد هذين النظامني اأو كالهما التقرب من م�ساحلها

وزارة ال�ضناعة تطلق نظامي ا�ضترياد خطوط الإنتاج املجددة والإعفاءات املوجهة للمناولني
أعلنت وزارة الصناعة, في بيان لها أمس، على 

إطالق نظام استيراد خطوط اإلنتاج التي تم 
تجديدها, ونظام اإلعفاء من الحقوق الجمركية 

والرسم على القيمة المضافة على المكونات 
والمواد األولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها 

محليا من طرف المناولين أو منتجي األجزاء في 
إطار نشاطهم, وذلك ابتداء من يوم األحد 22 

ماي الجاري.
دعت الوزارة الراغبين في االستفادة من أحد 

هذين النظامين أو كالهما التقرب، وذلك ابتداء 
من األحد المقبل, من مصالحها )مقر الوزارة(, 
وذلك يومي األحد والثالثاء من التاسعة صباحا 

إلى منتصف النهار. ويندرج إطالق هذين 
النظامين في إطار "السياسة المنتهجة من طرف 
الحكومة للدفع بعجلة النمو االقتصادي, وضمن 
األهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة 

لتطوير الصناعة الوطنية من خالل دعم 
المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها, 
وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي 

الخام وتقليص الواردات", حسب البيان.
وسيسمح نظام استيراد خطوط ومعدات اإلنتاج 
التي تم تجديدها بتعزيز قدرات اإلنتاج الوطني 
وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق 

اغتنام الفرص المتوفرة في األسواق الدولية. وقد 
تم تحديد شروط وكيفيات منح رخص جمركة 

خطوط اإلنتاج والمعدات التي تم تجديدها , في 
المرسوم التنفيذي رقم 20-312 والذي تم تعديله 
بالمرسومين التنفيذيين رقم 21-200 و100-22 

بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات منح رخصة 
جمركة خطوط اإلنتاج التي تم تجديدها, من 

جهة, وحماية مصالح االقتصاد الوطني وتحقيق 
تنافسية المؤسسات.

أما بالنسبة للنظام الثاني والمتعلق بنظام 
اإلعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على 

القيمة المضافة على المكونات والمواد األولية 
المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف 
المناولين أو منتجي األجزاء في إطار نشاطهم, 

فقد تم ضبطه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
.311-20

ويهدف هذا النظام إلى خلق نسيج من المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة المناولة التي تشكل 

شرطا أساسيا لضمان تطوير الشعب الصناعية 
وتحقيق االندماج المحلي وبالتالي إحالل 

الواردات وتشجيع الصادرات, وهو ما يستدعي 
تثمين المواد األولية الوطنية ورفع المستوى 
التكنولوجي لتطوير اإلنتاج وتشجيع البحث 

العلمي واالبتكار, يضيف البيان.
ر. ن

ف�سحة  للراأي
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طالب بـ »ا�ستقاللية« البحث العلمي

واإن�ساء وزارة تتعلق بالتعليم فقط دون اخلدمات

»�لكنا�س« يفتح ملف �إ�صالح نظام 
�لتعليم �لعايل ويدعو �ىل نقا�س »عميق«
�سدد املجل�ش الوطني امل�ستقل لأ�ساتذة التعليم العايل، على اأهمية فتح نقا�ش عام عميق ومو�سع ت�سارك 

فيه كل الأ�سرة اجلامعية يف كل املوؤ�س�سات اجلامعية، حول اإ�سالح نظام التعليم العايل، هذا قبل ان يدعو 

وزارة التعليم العايل الة �سبط  ال�سروط واملعايري اجلديدة و�سروط الرت�سح و�سبكة  التنقيط للدورة 47 

للرتقية لرتبة اأ�ستاذ التعليم العايل ) بروفي�سور(.

مرمي عثماين

الحدث اإلثنين 16 ماي
 2022 المـوافق  

لـ 15 شوال 1443 ه  

وحسب اقتراح المنسق الوطني لنقابة 
»الكناس« عبد الحفيظ ميالط فان البداية يجب 

ان  تكون بندوات محلية في كل المؤسسات 
الجامعية، تخرج باوراق عمل تناقش في 

ندوات جهوية، تخرج بدورها بأوراق عمل 
تناقش في ندوة وطنية،  هذه األخيرة تخرج 

بخارطة طريق وطنية جامعية جامعة من اجل 
اصالح نظام التعليم العالي.

وقال ميالط »لدينا كل المؤهالت لنصنع 
خارطة طريق جامعية جزائرية 100 ٪ 
تتناسب مع طبيعتنا وامكانياتنا وظروفنا 

وثقافتنا وتاريخنا ورؤيتنا المستقبلية، بعيدا عن 
استراد برامج وانظمة أجنبية وضعت لبيئة 

غير بئتنا ».
هذا وتلقت نقابة »الكناس في المقابل عدة 

مقترحات من قبل نقابييها و منخرطيها من 
أساتذة جامعيين تم من خاللها الدعوة الى 
إنشاء وزارة خاصة بالخدمات الجامعية 
واخرى خاصة بالتعليم والبحث العلمي، 

على اعتبار  أن الوزارة تكرس %80من 
مجهودها لحل مشاكل اإليواء والنقل والسكن 

للطلبة على حساب العلم.
كما تم اقتراح ابعاد المناصب من االساتذة 

والباحثين والتخلي عن الترقيات التى تعتمد 
على الكم والتحول إلى الترقيات التى تعتمد 

على الكيف واالهتمام بالجانب السوسيو مهني 
لألساتذة وتحرير روح المبادرة فضال عن 

التخلص من مركزية القرار.
ومن بين المقترحات ايضا عقد ندوات قاعدية 

العداد األرضية إلصالحات شاملة يشارك 
فيها كل اطياف الجامعة حتى نصل الى 

صورة جامعة لجامعة رائدة تأخذ من تجارب 
الغير الناجحة و تضعها في بيئتنا واعادة 
تقييم نظام ل م د وإعادة النظر في بعض 

االختصاصات كحذفها ودمجها مع أخرى مثل 
عالوة على ارجاع األقطاب الجامعية لتفادي 

تمييع التخصصات وهدر المال العام
كما شددت المقترحات على التنسيق مع 

كونفدراليات األعمال لربط التكوين الجامعي 

مع سوق الشغل الذي يتغير باستمرار 
وتخصيص لجان جهوية ووطنية دورها 

تحيين هذا التنسيق، فضال عن توفير السكن 
الالئق لألستاذ الجامعي بكل الصيغ وتحسين 

الوضع االجتماعي له من راتب ومنح 
وقروض وتشجيع وتثمين االختراعات بقيم 

مالية مغرية. هذا وأصر االساتذة على اهمية  
فصل التعليم العالي عن البحث العلمي من 
اجل بناء جامعة قوية منتجة رائدة قاطرة.
تقرير مفصل على طاولة 

بن زيان قريبا لضبط معايير 
الترقية لرتبة بروفيسور

في المقابل وبخصوص  افراج  أول وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي أ عن الشروط 
والمعايير الجديدة وشروط الترشح وشبكة  

التنقيط للدورة 47 للترقية لرتبة أستاذ التعليم 
العالي ) بروفيسور(، قال الدكتور ميالط 

»ان المنشور الوزاري وعلى بعد أقل من 
ثالثة أسابيع من افتتاح الدورة المقررة في 

05 جوان القادم، تضمن شروط جديدة 
وشبكة تنقيط جديدة لم يكن معمول بها في 

الدورات السابقة، خاصة بالنسبة للتخصصات 

التكنولوجية.
واكد النقابي ان المجلس الوطني ألساتذة 

التعليم العالي CNES ال يعارض تحسين 
المستوى والرفع منه خاصة بالنسبة لرتبة 

أستاذ التعليم العالي، لكن ما  يالحظ أنه في 
كل دورة يتم اعتماد شروط جديدة ومعايير 
جديدة لم تكن موجودة في الدورات السابقة، 

مما تجعل األساتذة المقبلين عليها في إشكالية 
عدم توافق ملفهم العلمي والبيداغوجي مع 

الشروط والمعايير الجديدة، وهذا نفس الشيء 
الذي حدث في الدورة السابقة.

وشدد ميالط قائال أنه »على الوزارة الوصية 
أن تضبط الشروط والمعايير وتعلنها مباشرة 

بعد اختتام الدورة تحسبا للدورة القادمة، وليس 
مع إعالن هذه الدورة كما حدث في الدورة 
46 أو قبل أيام من إعالن الدورة كما حدث 

في الدورة 47،  وهذا من باب تكافؤ الفرص 
ومنح الوقت الكافي األساتذة الجامعيين للتأقلم 

مع الشروط واألحكام الجديدة وتحضير 
ملفاتهم وفقها، علما ان ممثل »الكناس« قد قام  

شخصيا بتنصيب لجنة إلعداد تقرير مفصل 
حول هذا المشروع، بغية رفعه للوزارة 

الوصية في اقرب اآلجال.

طالبوا الو�ساية مبراجعة القانون اخلا�ش والتعوي�سات

��صر�ب »�صامل« ملفت�صي �لعمل عرب �لواليات
شلت أمس، النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي 

العمل، مختلف المفتشات الوالئية للعمل عبر 
مختلف واليات الوطن، تنديدا بعدم تسوية الوزارة 
الوصية المطالب المرفوعة التي تهدف الى تحسين 

الظروف االجتماعية المهنية لمفتشي العمل.
وانطلق أمس،  اليوم األول من اضراب اليومين،  

الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي 
العمل، حيث عرف استجابة واسعة ، بناء على 

التقارير التي وصلت التنظيم النقابي .
وفي تدخل األمين العام الوالئي لوالية سيدي 

بلعباس بخصوص اإلضراب الوطني التي نادت 
به النقابة،  قال »ان االضراب الوطني هدفه تبليغ 

الوصاية بمطالبها االجتماعية التي على رأسها 
تعديل القانون االساسي، و تعديل النظام التعويضي 

وكذلك استحداث منحة الفرق المزدوجة، مشددا 

أنه تمت مطالبة الوزارة الوصية من خالل هذه 
الحركة االحتجاجية، بأهمية تلبية المطالب المهنية 

واالجتماعية لمفتشي العمل.
 هذا وتم التطرق في المقابل   لمعاناة مفتشي 

العمل الذي لم يتم ترقيتهم رغم خبرة فاقت   33 
سنة ، على غرار مفتشة عمل بوالية سيدي 

بلعباس، -حسب التنظيم النقابي -الذي أشار انه 
مس اإلضراب مختلف واليات الوطن على غرار 

العاصمة تيزي وزو مسيلة ، غرداية  ، تيبازة 
غليزان قالمة ، عين تيموشنت،  جيجيل، مستغانم  

بومرداس خنشلة، الجلفة، حيث رفع المضربون 
شعارات طالبوا من خالل رد االعتبار  لمهنة 

المفتش.
  وشدد المضربين الذين نظموا وقفات احتجاجية 

امام مقرات عملهم ، ان اضراب  اليومين 15و16 

ماي 2022 هو اضراب الكرامة من اجل تحسين 
الظروف االجتماعية والمهنية لمفتش العمل.

وأعلنت أول أمس النقابة الوطنية لمفتشي العمل 
باالضراب عن تمسكها باإلضراب بعد فشل 

االجتماع الذي جمعها مع مصالح وزارة العمل 
بخصوص االنشغاالت المرفوعة، موضحة في 
بيان لها أنه تم  عقد  اجتماع مع المفتش العام 

للعمل والذي تم فيه مناقشة جميع المطالب المهنية 
واالجتماعية لمفتشي العمل والتي مازالت قيد 
الدراسة بالرغم من أهميتها وعالقتها الوطيدة 

بالسير الحسن لمفتشية العمل.
وأضاف البيان » أنه بالرغم من الوعود االيجابية 

التي أكد عليها المفتش العام للعمل في معالجة 
جميع المطالب والعمل على تحسين وضعية مفتشي 

العمل في اقرب االجال، اال انه تكاد ال ترقى الى 

تطلعات منتسبي سلك  مفتشي العمل، خاصة وأن 
الوضع الكارثي الذي التي الت اليه  مفتشية العمل 
ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة لسياسة الالمباالة 

للمسؤولين المتعاقبين على رأس الوزارة منذ أكثر  
من عقدين في غياب أي إرادة حقيقية إلصالح هذا 

الجهاز.
وكانت قد أصدرت نقابة مفتشي العمل بيان اعلنت 

فيه عن الدخول في اضراب   عمال بتوصيات 
المجلس الوطني المنعقد في دورته االستثنائية 
بتاريخ 12 مارس 2022 والذي قرر باغلبية 

اعضائه الدول في اضراب  وطني ونظرا لعدم 
تحقيق أي مطلب من المطالب المرفوعة منذ سنة 

.2019
مريم عثماني

رغم التهديدات مبنحهم عالمة ال�سفر 

يف اختبارات الرتبية البدنية

�لبكالوريا �لتجريبية تنطلق و�صط 
ت�صجيل غياب كبري و�صط �لتالميذ

باشر أمس، المترشحون لإلمتحانات النهائية  في الطورين المتوسط و الثانوي، اإلمتحانات 
التجريبية استعدادا لإلمتحانات الرسمية لنيل شهادتي البكالوريا والتعليم األساسي المقررة شهر 

جوان المقبل، وعرفت االمتحانات تسجيل غيابات وسط مترشحي البكالوريا رغم التهديدات 
التي صدرت عن مدراء المؤسسات بمنحهم عالمة صفر في مادة التربية البدنية »الرياضية«.

و في اطار االمتحانات التجريبية الخاصة بالطورين الثانوي والمتوسط، تحسبا إلجراء 
اإلمتحانات الرسمية في الفترة الممتدة ما بين الـ 6 و 16 جوان المقبل، انطلقت امس، 

االمتحانات التجربية وسط تسجيل عدد كبير من الغيابات وسط المترشحين المقبلين على 
امتحان الباكالوريا وفق تصريح ممثل المجلس الوطني المستقل لمدراء الثانويات يزيد بوعنان .

وقال المتحدث أنه انطلق االمتحان التجريبي بالثانويات بشكل عادي لكن المالحظ هو 
الغيابات المعتبرة في صفوف بعض التالميذ، وهذا بسبب تنظيم دروس خصوصية من قبل 

الذين وصفهم بـ »اباطرة الدروس الخصوصية.
وكانت قد قررت مصالح وزارة التربية الوطنية ومن أجل محاربة ظاهرة كثرة الغيابات 

وسط تالميذ االقسام النهائية اتخاذ تدابير »ردعية »، حيث ووفق اعالن وجه لتالميذ 
االقسام النهائية نشر بالعديد من الثانويات »جاء فيه« فأنه ليكن في علم جميع تالميذ 

االقسام النهائية »السنوات الثالثة« ان كل غياب عن الدراسة ستطبق عليه إجراء الشطب 
مع منح عالمة الصفر في التربية البدنية بعد ان بات فعل الغياب في صفوف التالميذ 

و التلميذات عن األقسام الدراسية مع بداية الفصل الثالث يعرف مسارا خطيرا ومقلقا ، 
وأمسى ظاهرة استوجب تدخل اتخاذ قرار ردعي  

ويأتي القرار مع ارتفاع عدد غيابات تالميذ النهائي الذين باتو يهجرون اقسامهم مع بداية 
الفصل الثالث، حيث تقرر تطبيق اإلجراءات الردعية ، واألخطر من ذلك هو التغيب حتى 

االمتحان التجريبي  الذي أصبح واقع بسبب سيطرة الدروس الخصوصية .
وكان وزير التربية الوطنية عبد الكريم بلعابد، قد شدد عشية انطالق االمتحانات التجريبية 

خالل ندوة وطنية نظمت عبر تقنية التحاضر المرئي، على ضرورة التحلي باليقظة 
واتخاذ كل التدابير التي من شأنها إنجاح هذه المحطة الهامة في المسار الدراسي للتالميذ، 

ووجوب زيارة كل مراكز اإلجراء خاصة في الواليات الجديدة المستحدثة.
مريم عثماني

بعجي يعلن عن موعد تن�سيب اللجنة التح�سريية 

ومعار�سوه يرتقبون

موؤمتر �الأفالن.. بد�ية �ل�صباق 
نحو كر�صي �الأمانة �لعامة

تتجه األوضاع داخل حزب جبهة التحرير الوطني نحو مزيد من التعقيد، تزامنا مع 
التحضيرات التي يجريها األمين العام للحزب أبو الفضل بعجي لعقد المؤتمر الحادي 

عشر، وهي المسألة التي يراها متابعون محطة قد تتجدد معها الخالفات بين بعجي 
ومعارضيه، خاصة مع اإلفصاح عن موعد تنصيب لجنة تحضير المؤتمر المقررة 

األربعاء المقبل.
وأدى قرار األمين العام لألفالن بتنصيب لجنة تحضير المؤتمر، إلى تساؤالت حول 

هذه المسألة التنظيمية، وتخمينات حول إجراءاتها، إذ يتساءل البعض هل سيتم 
تنصيب هذه اللجنة بعقد دورة للجنة المركزية أم بقرار من األمين العام، وإلى حين 

ذلك الوقت يبقى الغموض يكتنف األسماء التي ستتولى هذه المهمة.
ومعلوم أن عقد المؤتمر الحادي عشر لحزب جبهة التحرير الوطني قد تأخر عن 

موعده ألكثر من سنتين، حيث يعود آخر مؤتمر لسنة 2015، وكانت هذه المسألة 
في صلب الخالفات التي طفت على السطح داخل الحزب، بعد أن طالب معارضو 

بعجي بعقده في أكثر من مناسبة، حيث تطورت الخالفات إلى حد اقتحام المقر 
المركزي للحزب في حيدرة.

ويرى متابعون أن يعود سيناريو الصراعات واالنشقاقات مجددا في صفوف حزب 
جبهة التحرير الوطني، وذلك تزامنا مع إعالن موعد تنصيب اللجنة التحضيرية 

للمؤتمر الحادي عشر، واألسماء المشكلة له، األمر الذي سيزيد من االحتقان داخل 
الحزب العتيد، الذي عرف نزيفا لدى مناضليه في الفترة األخيرة، والتي أدت 

باألمين العام للحزب الى تفعيل لجنة االنضباط التي قررت اقصاء قياديين وإطارات 
السيما اولئك الذين ترشحوا في االنتخابات التشريعية العام الماضي في قوائم حزبية 

أخرى.
ع. ط
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فيما �سهدت �لأ�سعار زيادة �أولية 

�صيف مبكر يرفع الطلب على 
اأجهزة التكييف والتربيد

بداأت اأغلب وليات الوطن هذه الفرتة ت�ضهد �ضيفا مبكرا هذه ال�ضنة، حيث ت�ضجل منذ الأ�ضبوع املا�ضي درجات 

حرارة اعلى من املعدل الف�ضلي، وهو ما رفع الإقبال قبل الأوان على اأجهزة التكييف والتربيد، والتي تعرف 

اأ�ضعارها كل �ضنة ارتفاعا كبريا خالل ف�ضل ال�ضيف.

وخالل جولة قادتنا أمس، لعدد من محالت بيع 
األجهزة الكهرومنزلية وأجهزة التكييف والتبريد 
وقفنا على طلب مرتفع على هذه األجهزة مبكرا 

فارتفاع دجات الحرارة الفترة األخيرة دفع 
الجزائريين للمسارعة القتناء أجهزة التكييف 

والتبريد قبل األوان خوفا من مزيد من االرتفاع 
في األسعار خالل شهري جويلية واوت وهما 
الشهرين اللذان يمثالن الذروة في الطلب على 

أجهزة التكييف في الجزائر.
 وحسب ما أكده عدد من باعة هذه األجهزة 
لـ”الرائد” فأن األسعار تتحدد بمدي الطلب 

والعرض معتبرين أن هذه األخيرة ارتفعت 
على مدار السنوات الثالثة األخيرة بفعل 

الرسوم والضرائب التي فرضت على أنتاج 
واستيراد هذه األجهزة في حين أن االرتفاع 

الذي تعرفه عادة المكيفات خالل فصل الصيف 
يعتبر ارتفاع بسبب قاعدة العرض والطلب أين 

تختفي أحيانا العديد من العالمات المعروفة 
من السوق خالل فصل الصيف بسبب ارتفاع 
الطلب عليها وهو ما يرفع أسعارها تلقائيا من 

طرف الموزعين وأحيانا تجار الجملة.
 وبشأن األسعار هذه السنة أشار صاحب 

محل لبيع األجهزة الكهرو منزلية ببلدية جسر 
قسنطينة في حديثه  ان هناك ارتفاع أولي 

بمعدل 10 إلى 15 بالمائة معتبرا انه رغم 
الطلب المسجل هذه األيام اال ان اإلقبال الحقيقي 

على هذه األجهزة يسجل منتصف شهر جوان 
وبداية شهر جويلية وخالل هذه الفترة يحدد 
حجم االرتفاع الحقيقي في األسعار  والذي 

توقع أن يكون في حدود الـ25 بالمائة مقارنة 
بالسنة الماضية، مشيرا ان اإلنتاج المحلي من 

هذه االجهزة بات ال يغطي الطلب وهو ما يدفع 
بعض المتعاملين لالستيراد الذي يشمل رسوم 

مرتفعة ما يجعل المنتج النهائي يباع بسعر 
مرتفع في األسواق. 

• التجار يطلقون عروض متنوعة 
وصيغ لتخفيف ارتفاع األسعار 

وتتراوح أسعار المكيفات الهوائية المعروضة 
في السوق بين 50 إلى 120 ألف دينار، 

حسب العالمة التجارية وكذا درجة التبريد، 
بمعايير مختلفة لدول منتجة، وعلى سبيل 
المثال فإن أرخص مكيف )نظام منفصل( 
بقدرة 12.000 وحدة حرارية بريطانية 

معروض حاليا في األسواق المحلية بسعر 
يتراوح ما بين 62.000 و 67.000 دج 

مقارنة بـسعر 52.000 دج  العام الماضي. 
 وتعرض السوق الجزائرية مختلف 

الخيارات، من الصينية إلى األوروبية، 
ليبقى المنتج المحلي المفضل للعديدين نظرا 

لألسعار المعقولة، والجودة التي يضمنها 
ممثل تلك العالمة، فضال عن عروض البيع 

التي تخدم الزبائن محدودي الدخل. 
وعن العروض المقترحة من طرف التجار، 

أجمع الزبائن على أنها متنوعة وتلبي 
طلباتهم، فمنهم من يعتمد سياسة البيع 

بالتقسيط، وآخرون سياسة “الباك” وهو 
عرض يتكون من، مثال، ثالجة ومكيف 
وطباخة بسعر مخفض، فعدد كبير من 

التجار يعتمدون على هذا التسويق لتلبية 
كل الطلبات، بينما حذر عدد من التجار 

من المضاربة في تجارة المنتجات الصينية 
بالجزائر داعين وزارة التجارة إلى فرض 
الرقابة على التجار وتغيير وجهة استيراد 

المنتجات التي تسجل نقصا في السوق 
الجزائرية نحو بلدان أخرى. 

�ش. زمو�ش
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ح�ضيلة احلوادث اليوميني املا�ضيني ت�ضتنفر 

اخلرباء ودعوة لتفعيل الردع والتح�ضي�س

خماوف من �صيف اأ�صود يف 
الطرقات ب�صبب املجازر املرورية 

سجلت الطرقات مرة أخرى حصيلة دموية من حوادث المرور حيث 
لقي 11 شخصا حتفهم خالل 24 ساعة األخيرة، فيما أصيب 186 

آخرين بجروح وهو ما يضاف لحصيلة نهاية األسبوع المأساوية والتي 
سجل خاللها وفاة 27 شخص وإصابة 425 آخرين بجروح ما يجعل 

ضحايا حوادث المرور في الجزائر خالل ثالثة أيام يقارب سقف الـ40 
قتيل وهو رقم مأساوي ينبي بكوارث مرورية في الطرقات خالل 

فصل الصيف الذي هو على األبواب والذي يمثل ذروة حوادث المرور 
في الجزائر االمر الذي يستدعي حسب المختصين دق ناقوس الخطر 

وتحرك كل الهيئات الفاعلة وتفعيل التحسيس والردع معا حتى ال نعيش 
“ماسي مرورية” بالجملة هذه الصائفة.

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها، أمس أنه تم 
خالل 24 ساعة األخير تسجيل مصرع 11 شخص وجرح 186 

أخرين في حوادث مرور سجلت بداية األسبوع في حين تم تسجيل  أثقل 
حصيلة بوالية خنشلة بوفاة 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح 
على إثر اصطدام بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 80 بلدية و 
دائرة بابار، هذه الحصيلة تضاف لحصيلة اكثر دموية سجلت خالل 
نهاية األسبوع في الجزائر حيث لقي 27 شخص مصرعهم وأصيب 

425 أخرون بجروح في حوادث مرور تفرقة سجلت في عدد من 
واليات الوطن يومي الجمعة والسبت الماضيين، وهو ما جعل الخبراء 

في لسالمة المرورية يدقون ناقوس الخطر محذرين مما بات يعرف 
بـ”ذروة” حوادث المرور في الجزائر والتي تسجل عادة خالل فصل 

الصيف والتي يبدوا انها بدأت مبكرا هذه السنة.
• هذه أسباب ارتفاع الحوادث عادة خالل فصل الصيف
وبشان األرقام المروعة المسجلة لحوادث المرور في الجزائر أكد 

الخبير في السالمية المرورية ورئيس نقابة مدارس تعليم السياقة زين 
الدين في تصريح لـ”الرائد” أن الوضع في الطرقات الجزائرية يتحول 

من السيء لالسوء كل سنة خاصة مع إقتراب فصل الصيف   ما 
يجعل  من الضروري على الهيئات المعنية منها وزارة الداخلية ووزارة 

النقل ومختلف األجهزة األمنية التحرك سريعا حتي ال نري مجازر 
طرقات خالل فصل الصيف. وقال أودية في ذات التصريح أن األرقام 

واإلحصائيات الدورية لحوادث المرور في الجزائر تشير  أن هذه 
األخيرة ترتفع عادة بنسبة 70 بالمائة في الفترة الصيفية مقارنة بباقي 

أيام السنة، خاصة ما تعلق بحوادث السيارات السياحية التي يسوقها 
فئة الشباب والمراهقين في حين تسجل اكبر نسبة من الحوادث في هذه 

الفترة على مستوى الواليات الساحلية عادة، وهو ما يتطلب التحرك منذ 
االن وتفعيل عاملي التحسيس والردع من أجل على األقل التقليل من هذه 

الحوادث، وأضاف ذات المتحدث  عن أسباب ارتفاع حوادث المرور 
عادة خالل فصل الصيف أنه هذه األخيرة مرتبطة بالسرعة المفرطة 
والتجاوزات الخطيرة والسائقين المتهورين  كما هناك عوامل اخري 

يشير اودية منها االرتفاع القياسي لظاهرة السياقة في حالة سكر، فضال 
عن حاالت التهور التي تزداد خالل هذا الموسم ودرجات الحرارة 

المرتفعة التي تؤدي إلى إصابة السائقين بالضيق الشديد واعتبر اودية 
أن هذه الفترة من السنة التي يمكن نعتها بالحرجة، تتطلب مخططات 
استثنائية مدروسة يجب أن تفعل من مصالح الدرك الوطني ومديرية 

األمن الوطني معتبرا أن  المخططات السابقة أثبتت محدوديتها بالنظر 
إلى تواصل تسجيل أرقام مرعبة من القتلى والجرحى كل سنة.

س.زموش
قال اإن ولية �ضوق اأهرا�س اعتمدت 

منوذجا ناجحا للرقمنة ويك�ضف

   اإن�صاء وكالة وطنية لرقمنة 
القطاع ال�صحي

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس   عن إنشاء وكالة 
وطنية لرقمنة القطاع الصحي، مؤكدا أن سوق أهراس تعد “نموذج 

ناجح” في مجال رقمنة قطاع الصحة.
أوضح الوزير خالل معاينته ألشغال تهيئة المؤسسة االستشفائية 

العمومية “كعرار السبتي” التي تعود إلى الحقبة االستعمارية والتي 
ستتحول الحقا إلى مستشفى لالستعجاالت الطبية الجراحية بأن “المسار 

الذي اتبعه قطاع الصحة بسوق أهراس في مجال الرقمنة الذي شرع فيه 
سيكون نموذجا سيتم العمل وفقه على مستوى عديد واليات الوطن”.

وبعد أن أبرز أهمية الرقمنة في القطاع الصحي، ذكر بن بوزيد بأنه قد 
تمت الموافقة من طرف مجلس الحكومة على إنشاء وكالة وطنية لرقمنة 

القطاع الصحي تضم مجلسا إداريا ومجلسا علميا. ومن شأن عملية 
الرقمنة أن تمكن من معرفة، و في أي وقت، ما يوجد من مخزون 

لألدوية و موارد بشرية وسيارات إسعاف و أجهزة و آليات وكذا إعداد 
الملف الطبي اإللكتروني، على غرار ما قام به القطاع في والية سوق 
أهراس الذي يعتبر نموذجا سيعمم على المستوى الوطني، حسبما أشار 

إليه الوزير.
ع.ط

اأكد على وجوب اليقظة رغم حت�ضن احلالة الوبائية

فورار يحذر من ظهور متحورات جديدية لفريو�س كورونا
أكد المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، جمال فورار، 
أمس، أن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا عبر العالم “تجعل 

اليقظة واجبة رغم تسجيل تحسن كبير في الوضعية الوبائية في 
الجزائر”.

أوضح المسؤول في تصريح صحفي على هامش إشرافه على يوم 
دراسي-تكويني حول “ارتفاع الضغط الدموي” بمناسبة اليوم العالمي 

المصادف لـ 17 ماي” بوالية تبازة، أن حالة وباء كوفيد19- قد 
تحسنت كثيرا في الجزائر و لم يتم تسجيل حاالت وفاة منذ أيام، لكن 

هذه الوضعية ال تعني التخلي عن التدابير الوقائية الالزمة بسبب ظهور 
متحورات جديدة عبر العالم”.

وقال:  “هناك متحورات جديدة ظهرت عبر العالم وهذا يعني أن 
الفيروس مازال موجودا”، مبرزا أن “خبراء المنظمة العالمية للصحة 

يعملون حاليا على دراسة تلك المتحورات الفيروسية” قبل ان يلح 
على ضرورة االلتزام بالتدابير الوقائية، سيما منها التباعد الجسدي و 

ارتداء القناع الواقي.وكانت آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة و 
السكان يوم أمس السبت تفيد بتسجيل حالتان جديدتان لفيروس كورونا 
)كوفيد19-( خالل ال24 ساعة األخيرة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وأضاف البيان نفسه ان العدد اإلجمالي لإلصابات قد بلغ 265816، 
فيما استقر عدد المتماثلين للشفاء عند 178371 وعدد الوفيات عند 

6875 حالة.وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لم يتم إحصاء أي حالة في 
العناية المركزة، مضيفة أن 46 والية لم تسجل بها أي حالة خالل الفترة 

المذكورة، بينما سجلت واليتان الحالتين المذكورتين.
على صعيد آخر، أكد فورار، أن ارتفاع الضغط الدموي يتسبب في 

تسجيل أشكال حادة من اإلصابة بكوفيد19- ما يتطلب انتهاج نمط حياة 
وقائي بمكافحة العوامل التي تتسبب في المرض.

وأبرز أن تجربة مكافحة كورونا في الجزائر أثبتت خطر تعقد الوضع 
الصحي لحاالت المصابين بكوفيد19- بالنسبة لألشخاص الذين يعانون 

من ارتفاع الضغط الدموي ما قد يؤدي إلى وفاة الحاالت التي يفوق سنها 
ال65 سنة. وقال إن من بين أسباب اإلصابة بارتفاع الضغط الدموي، 
نمط الحياة، مؤكدا أهمية العمل على محور الوقاية والتوعية بضرورة 

اعتماد توزان جيد في النظام الغذائي والتشخيص المبكر، والمراقبة 
الدورية لضغط الدم.

وأشار فورار إلى أن التوعية بخطر ضغط الدم  الشرياني تبرز في كونها 
تسمح للجميع باكتساب ممارسات بسيطة تسمح لهم بالوقاية منه ومواجهة 
مضاعفاته الحادة والخطيرة على غرار االبتعاد عن العوامل التي تتسبب 
فيه مثل التدخين والسمنة وعدم ممارسة النشاط الرياضي وتناول كميات 

كبيرة من الملح إلى غيرها من العوامل األخرى.
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من المصابين بهذا المرض تعاني من 

مضاعفات صحية السيما حوادث الشرايين التاجية وأمراض القلب 
ومضاعفات أمراض الكلى والسكري وتقطع وتمدد األوعية الدموية 

وفقدان البصر وغيرها.
ف.م

اأكد على �ضرورة انخراط اجلميع يف بناء اجلزائر اجلديدة

 بوغايل يدعو اىل تلبية دعوة رئي�س اجلمهورية للم ال�صمل
دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم 

بوغالي، أمس، إلى تلبية دعوة رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، للتالحم الوطني 

ولم الشمل، مؤكدا على ضرورة انخراط 
الجميع في عملية إعادة البناء.

وأوضح بوغالي، في كلمة ألقاها خالل جلسة 
علنية عقدت لعرض مشروع قانون يتمم 

القانون رقم 11-01 المتعلق بالصيد البحري 
وتربية المائيات، أنه “من الواجب الوطني 

اليوم أن يعمل الجميع كل من موقعه على تلبية 
دعوة الرئيس، ونحن على مقربة من إحياء 
الذكرى الستين السترجاع حريتنا وسيادتنا، 

فالجزائر للجميع، وكما حررها الجميع ينبغي 

أن ينخرط الجميع في إعادة بنائها وأن تتوحد 
كل مكوناتها من أجل هذا المسعى الوطني 

النبيل”.
واعتبر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بأن 

“جزائر اليوم، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، 
تدخل مرحلة أخرى، مرحلة تمتين اللحمة 
الوطنية، ورص صف الجبهة الداخلية”، 
مذكرا بأن ذلك يحدث “بعد أن استوفت 

بناء مؤسساتها الدستورية بالقوانين الشفافة 
وباإلرادة الشعبية وحرية االختيار، وفاء للعهد 
الذي قطعه على نفسه السيد الرئيس، وتطبيقا 

لاللتزامات التي وعد بها الشعب”.
ع. ط
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املوقع الأثري ملدينة تيبازة القدمية 
... ثرات ي�صل للعاملية 

 املنتج يتم ت�سنيعه يف والية اجللفة 

زيت الزيتون اجلزائري 
يتح�صل على امليدالية 

الذهبية مب�صابقة دولية 
باليابان

تحصل منتج جزائري لزيت الزيتون ينحدر من عين وسارة 
)والية الجلفة( على الميدالية الذهبية في المسابقة الدولية 

لزيت الزيتون باليابان في فئة »الشماللي«, حسب منظمي 
المسابقة.

و جاء تتويج المنتج الجزائري حكيم عليلش صاحب العالمة 
»ذهبية« بعد اختياره من طرف لجنة تحكيمية دولية تتكون 

من 12 عضوا من مختلف الجنسيات و هذا حسب جدول 
تنقيط يحكمه المجلس الدولي للزيتون. و يتعلق االمر بعملية 
تذوق أعمى تتوافق تماًما مع لوائح االتحاد األوروبي, وفقا 
لموقع المسابقة. و قبل تسجيلها في هذه المسابقة, يجب أن 
تستجيب زيت الزيتون لمعايير جودة معينة بعد إخضاعها 
للتحليالت الفيزيائية والكيميائية والميكرو-بيولوجية . يذكر 

ان المسابقة الدولية لزيت الزيتون باليابان تعتبر مسابقة 
دولية تقام سنوًيا في العاصمة اليابانية طوكيو ، تجمع بين 

أفضل زيوت الزيتون في العالم في عدة فئات وأنواع مختلفة 
مثل »الشماللي«. وفي تصريح لوأج عقب هذا التتويج 
الدولي الجديد, لم يخف السيد عليلش »فرحته الكبيرة«, 

مؤكداً أن هذا التتويج »يمنح زيت الزيتون الجزائري مزيًدا 
من التألق على المستوى الدولي«. وحسب ذات المتحدث, 

فإن »زيت الزيتون الجزائري بدأ يصنف ضمن األفضل في 
العالم, و هو األمر الذي يتطلب زيادة حجم اإلنتاج الوطني 
إليجاد مكانة في السوق الدولية, حيث الطلب يفوق العرض 
بكثير«. وتحصل هذا المنتج في السنة الماضية على ميدالية 

فضية من فئة »الزراعة البيولوجية« من نفس المسابقة. 
وقرر المقاول حكيم عليلش الذي ينحدر من واضية )تيزي 
وزو( والذي عاش في الجزائر العاصمة, منذ عشرين سنة 
مزاولة نشاط زراعة الزيتون في الهضاب العليا وبالتحديد 

بعين وسارة من خالل شراء األراضي حيث غرس 
تدريجيا 15.000 شجرة زيتون. وقال أن »استثماره 
تكلل بالنجاح بفضل االعتماد على التقنيات الحديثة في 

السقي والمعالجة البيولوجية لألراضي وكذا التكفل اليومي 
بالشتالت. وقد نجح هذا المتخرج من فنون الجرافيك والذي 

انتقل إلى زراعة الزيتون, في تحقيق مردود بـ 125 كلغ 
من الزيتون لشجرة يبلغ عمرها 8 سنوات دون استعمال 

األسمدة, ونسبة هذا المردود, حسبه, »تفوق تلك المسجلة 
في أمكنة أخرى«. وأكد السيد عليلش أن الهضاب العليا 

والجنوب يتميزان بـ«قدرة هامة« في شعبة الزيتون. 
وإلنتاج زيت زيتون البكر ذو نوعية, يعتمد حكيم عليلش 
على بعض الطرق »الفعالة والمدروسة« التي من خاللها 

يتم سحق الزيتون في نفس يوم جني الزيتون بواسطة 
طاحونة تشتغل على البارد, كما يفضل جني الزيتون باكرا 

وباأليدي. وذكر السيد عليلش زمالئه في المهنة بالتخلي عن 
بعض »الممارسات القديمة« في استغالل وصناعة زيت 

الزيتون السيما الجني المتأخر للثمرة وتخزينها الطويل في 
الطاحونات, موضحا أن هذه »الممارسات السيئة« تقلص 

إلى حد كبير من نوعية الزيت.
س.ز/واج

 وهران:

اكت�صاف ور�صة �صرية ل�صناعة 
قوارب ال�صيد بحا�صي بونيف 

تمكن الدرك الوطني بحاسي بونيف التابعة للمجموعة 
اإلقليمية بوهران من اكتشاف ورشة سرية مختصة 

بصناعة قوارب الصيد بطريقة غير شرعية. وهذا بإحدى 
مستودعات حي األمير عبد القادر بلدية حاسي بونيف.

وتمت العملية استغالال لمعلومات تفيد بحركات مشبوهة 
داخل ورشة. حيث وبعد تحريات موسعة وبعد استصدار 

إذن من وكيل الجمهورية تم مداهمة الورشة. أين تم ضبط 
قالب قيد التصنيع خاص بقوارب، 5 براميل من مادة 

الرزين سعة 200 لتر. إضافة إلى 2 دالء من مادة الدهن 
نوع لورين, 3 دالء سائلة للدهن نوع ديليون، 3 لفات 

زجاجية، عربة جر. ونقل القوارب ورافعتين باإلضافة إلى 
مجموعة من المعدات والخردوات كانت تستعمل في عملية 

الصناعة. في حين، تم متابعة صاحب الورشة بمخالفات 
ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في القيد التجاري. 
كما  توبع في جنحة استغالل منشأة مصنفة بدون رخصة.

س.ز

التقليدية  الحلي  وتحوز 
على  األوراس  لمنطقة 
تحمل  فسيفسائية  تشكيلة 
الثقافة  تعكس  ورموزا  ألوانا 
المحلية، حيث أن المتأمل في 
التي  واأللوان  الرموز  قراءة 
الفضية  المجوهرات  تحملها 
يمكن له تحليل نوع البيئة التي 
كان يعيش فيها سكان المنطقة. 
التراث  في  الباحث  ويقول 
محمد  األستاذ،  األمازيغي 
األلوان  أن  أونيسي  الصالح 
في  الحرفيون  يستعملها  التي 
صناعة مختلف الحلي بوالية 
ومعانيها  دالالتها  لها  خنشلة 
الخاصة في منطقة األوراس، 
حيث أن اللون األصفر الذي 
يستعمل بكثرة في أطقم الحلي 
التي ترتديها النساء الشاويات 
الشمس واألخضر  إلى  يرمز 
إلى خضرة الطبيعة في حين 
أن المرجان األحمر يرمز إلى 
اللون  بينما يرمز  النار والدم 
والبحر.  السماء  إلى  األزرق 
االجتماعية،  الدالالت  وعن 
يقول ذات المتحدث ل )وأج( 
أن لكل قطعة داللة اجتماعية 
الذي  الخلخال  غرار  على 
العروس  تلبسه  تزال  ال 
والمداشر  القرى  في  السيما 
رشاش  أوالد  لبلديات  التابعة 
عرش  من  وبابار  والمحمل 
يهدف  حيث  النمامشة، 
العروس  إلباس  وراء  من 
رجليها  في  الثقيل  الخلخال 
بيتها  في  قدميها  تثبيت  إلى 
الجديد وإطالة مدة العشرة مع 
تقنيات  أن  وأضاف  زوجها. 
تعتبر  التي  الفضة  صهر 
صناعة  في  األساسية  المادة 
بمختلف  األمازيغية  الحلي 
بلديات والية خنشلة لم تعرف 
صناعة  أن  بما  تطورات 
إلى  تزال  ال  الفضة  وقولبة 
وتنجز  تقليدية  هذا  يومنا 
بينما  صغير  سندان  بواسطة 
تعتمد تقنية الطالء بمادة المينا 
لألجزاء  دقيق  تحديد  على 
وتلحيم  طالؤها  الواجب 
خيوط من الفضة. من جهته، 
أكد زبير مرغاد أحد الحرفيين 
صناعة  مجال  في  الناشطين 

الحلي األمازيغية بالوالية أنه 
يمارس هذه الحرفة منذ أكثر 
من 15 سنة وهو الذي ورثها 
الشطاية  بمنطقة  جد  عن  أبا 
مشيرا  الطويلة،  عين  ببلدية 
الى أن حلي منطقة األوراس 
الفضية تصنع من ثالث مواد 
هي الفضة والمرجان والمينا 
الصائغ  الحرفي  وتتطلب من 
والمهارة  الدقة  من  الكثير 
حتى يتمكن من صنع جواهر 
التصميم بخطوط فضة  دقيقة 
بأحجار  مزينة  متشابكة 
ذات  وأضاف  المرجان. 
للتطور  ومواكبة  أنه  الحرفي 
صناعة  مجال  في  الحاصل 
فإنه  والحلي  المجوهرات 
األسلوب  أعماله  في  يساير 
نسوة  تطلبه  وما  الحديث 
بمدخل  يقوم  حيث  المنطقة 
مدينة  بوسط  المتواجد  محله 
المعارض  في  وحتى  خنشلة 
للترويج  فيها  يشارك  التي 
موديالت  بعرض  إلنتاجه 
يقوم  قديمة،  أصلية  لقطع 
عنها  مصغرة  نسخ  بتصنيع 
تتناسب وميزانية الزبونة التي 
وارتدائها  اقتنائها  في  ترغب 
خاصة في األعراس ومختلف 
صعوبة  ورغم  المناسبات. 
المحلية  الحلي  منتوج  تسويق 
أنه  أكد  مرغاد  السيد  أن  إال 
حرفة  عن  يتخلى  ولن  »لم 
األجداد وسيواصل العمل في 

هذا  على  حفاظا  المجال  هذا 
على  سيعمل  الذي  الموروث 
اعترافه  رغم  ألبنائه  تلقينه 
بين  النزيهة  غير  بالمنافسة 
يملك  الذي  المحلي  المنتوج 
فنيا  مميزة  خصوصيات 
من  مكلفا  تجعله  وجماليا 
غالء  بسبب  المادية  الناحية 
المواد األولية و ذلك المستورد 
والذي  والصين  تركيا  من 
تجلب  زهيدة  بأسعار  يسوق 
إليها الزبائن من ذوي القدرة 
هذا  وفي  الضعيفة.  الشرائية 
أن  الحرفي  ذات  أكد  الشأن، 
بوالية  الحرفيين  من  العديد 
مكرهين  اضطروا  خنشلة 
إلى التخلي عن مهنة صناعة 
عن  المعبرة  التقليدية  الحلي 
نحو  والتوجه  المنطقة  أصالة 
عبث  بعدما  أخرى  حرف 
للبضائع  المستوردون  التجار 
دول  من  القادمة  األجنبية 
مئات  بمستقبل  آسيا  شرق 
يحترف  كان  التي  العائالت 
التي  الحرفة  هذه  أفرادها 
تعكس -حسبه- موروثا ثقافيا 

وحضاريا لمنطقة األوراس.

 • بعد رمزي ووظيفة 

اجتماعية

من جهة أخرى، أكدت جميلة 
جواهر  جمعية  رئيسة  فالح، 
أن  خنشلة،  بوالية  الثقافية 

المصنعة  األمازيغية  الحلي 
بعد  لها  األوراس  بمنطقة 
اجتماعية  ووظيفة  رمزي 
الجمالي  البعد  إلى  تضاف 
تلبسها  التي  الشاوية  للمرأة 
الشاوية  بالملحفة  مرفوقة 
والمناسبات  األفراح  في 
هذه  تتكون  بحيث  السعيدة 
ومكحالت  أساور  من  الحلي 
في  قائلة  وقالدات  وأقراط 
فصل  يمكن  »ال  الشأن:  هذا 
اللباس  الحلي األمازيغية عن 
أيضا  يميز  الذي  الشاوي 
أنها تضفي على  المنطقة بما 
المزيد  ترتديه  التي  المرأة 
ذات  وأضافت  األناقة«.  من 
الناشطة الجمعوية، أن النساء 
الشاويات كن في وقت مضى 
ال يتخلين أبدا عن جواهرهن 
اللواتي تستعملنها في حياتهن 
هذه  أن  إلى  مشيرة  اليومية، 
بشكل  ترتبط  التي  الحلي 
الشاوية  المرأة  بهوية  كبير 
امتالكها  وجوب  درجة  إلى 
جهاز  في  كأولية  وترقبها 
التي  الحلي  وهي  العروس 
عن  البنت  تتوارثها  ما  غالبا 
والدتها أو جدتها أو واحدة من 
أفراد عائلتها وال يتم بيع هذه 
إلى  بالنظر  الحلي  من  القطع 
قيمتها الرمزية التي تفوق أي 

قيمة تجارية.

تعد احللي الف�سية االأورا�سية امل�سنوعة بوالية خن�سلة واحدة من املوروثات احل�سارية 

العتيقة التي ت�سكل فخرا لن�ساء املنطقة ب�سفة خا�سة واإبداعا يرتجم الفخر بالهوية 

االأمازيغية مبنطقة االأورا�س ب�سفة عامة.

واج

 خالل وعدة زاوية الويل ال�سالح موالي عبد اهلل الهيباوي :

اأعيان الأهقار يدعون اإىل التالحم وتعزيز التما�صك الجتماعي

دعا مشاركون في فعاليات الوعدة السنوية 
الهيباوي  هللا  عبد  موالي  الصالح  للولي 
أبالسة  ببلدية  الزاوية  بمقر  نظمت  التي 
)60 كلم عن تمنراست( إلى التالحم و نبذ 
التفرقة وتعزيز أسس التماسك االجتماعي 

.
عبد  برماكي  الشيخ  الصدد  هذا  في  وأكد 
الرحمان أحد أتباع هذه الزاوية أن الوعدة 
الهيباوي  موالي  الصالح  للولي  السنوية 
نهاية  وقائعها   اختتمت  التي  هللا  عبد 
ونبذ  الشمل  لجمع  »ملتقى  تعد  األسبوع 
تقوية  و  البين  ذات  إصالح  و  الخالفات 
أواصر التالحم بين ساكنة منطقة األهقار 
والضيوف الوافدين إليها للتذكير بخصال 
الولي الصالح موالي عبد هللا الهيباوي« 

. وتابع الحضور الذين وفدوا من مختلف 
هذه  -خالل  وخارجها  الوالية  مناطق 
التظاهرة اإلجتماعية السنوية- محاضرات 
دينية التي حث فيها متدخلون من مشايخ 
وأعيان على ضرورة توحيد الصفوف و 
بين  التآخي  و  التضامن   أواصر  تعزيز 
أفراد المجتمع ، والتحلي بروح المسؤولية 
 . االجتماعي  االستقرار  أسس  لحماية 
)ختم  السلكة  قراءة  المناسبة  بذات  وتمت 
القرآن الكريم( على أرواح شهداء معركة 
تينسا )7 مايو1902 ( ، حيث تم التذكير 
بخصال وفضل الشهداء و المجاهدين في 
الحفاظ على الوطن ، قبل أن يرفع الجميع 
أكف الضراعة إلى المولى عز وجل لينعم 
لتجاوز  والنماء  الخير  أمطار  بهطول 

ظاهرة الجفاف التي تجتاح  المنطقة.
بإقليم  الواقعة  داغمولي  منطقة  شهدت  و 
السنوية  الوعدة  هذه  فعاليات  أبالسة  بلدية 
على مدار يومين كاملين بحضور مكثف 
و  الوالية  بلديات  مختلف  من  للمواطنين 
نصبت  حيث   ، المجاورة  الواليات  من 
عديد الخيم بشعاب وسرير وادي المنطقة 
. وتعتبر هذه المناسبة السنوية التي شرع 
في إحياءها سنة 1921 ، حدثا اجتماعيا 
فيه  وتمتزج  األهقار  قبائل  كافة  يجمع 
وتراثية  ثقافية  بمشاهد  العادات  أجواء 
فرق  تصنعها  التي  الفلكلور  من  وصور 
بمختلف  الشعبية  األهازيج  و  البارود 

طبوعها .
ق.م
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مجتمع

طرق تر�سيد ا�ستهالك الغذاء املنزيل 

لقشر الرمان المطحون العديد من 
الفوائد الصحيّة ولكن أهم هذه الفوائد 
على اإلطالق هي قدرة قشر الرّمان 

المطحون على إذابة دهون الجسم بشكل 
فّعال وآمن وصحي تماماً وبعيداً عن أية 
خطورة، حيث أثبتت الدراسات الحديثة 

قدرة قشر الرّمان على إذابة الدهون 
المتجّمعة حول البطن بشكٍل خاص. 

من المعروف أّن هذا النوع من الدهون 
هو أخطر أنواع الدهون على اإلطالق؛ 

نظراً لتجّمعه حول المعدة واألمعاء 
وباقي األعضاء المهّمة والحيويّة لدى 
جسم اإلنسان، وبالتالي فإّن المداومة 
على استعمال قشر الرمان المطحون 

يساعد على التخلّص من الكرش، و يقي 
الجسم من أمراض تصلّب الشرايين 

وارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم 
وأمراض القلب وغيرها الكثير من 

المشاكل الصحية األخرى.
طريقة تحضير

خلطة قشر الرمان يمكن تحضير 
وصفة قشر الرّمان بطريقتين: 

غلي قشر الرمان مع الماء، وتركه 
حتى يبرد وتصفيته وشربه يوميّاً في 

الصباح.
خلط قشر الرمان مع العسل لتتكّون 

عجينة يمكن تشكيلها على شكل حبات 
دواء دائرية وصغيرة الحجم وحفظها 
في الفريزر، وتناول هذا الخليط يوميّاً 

قبل اإلفطار.

  حياة م�سباحي

  لزيادة السعرات الحرارية الُمستهلكة يجب تناول الوجبات الرئيسية مرتفعة السعرات الحرارية، 
وفيما يأتي أمثلة على الوجبات الرئيسية لزيادة الوزن: 

وجبة اإلفطار: الخبز المحّمص المدهون باألفوكادو المهروس، والجبنة كريمية أو زبدة الفول 
السوداني، الفطائر الصغيرة بالزبدة والعسل، حساء الشعير أو األرز المصنوع من الحليب 

والقشدة، البيض المخفوق أو العجة مع الكريمة والجبن المبشور.
 وجبات الغداء والعشاء: ونذكر من األمثلة عليها ما يأتي: الحساء الكريمي المصنوع من الدجاج، 
و اليقطين والطماطم وغيرها من الخضروات، وينصح باستخدام الحليب بداًل من الماء، وتقديمه 

مع الخبز المحمص بالزبدة والجبنة. 
الشطائر المحتوية على الجبن، واللحم، واألفوكادو.

 البيتزا المصنوعة من معجون الطماطم، واللحم المفروم، والبصل، والفلفل، والجبن المبشور، 
الدجاج أو السمك أو الخضروات مع الصلصة البيضاء والجبن.

 المعكرونة بالزبدة والجبنة أو الصلصة الكريمية، واللحم، باإَلضافة إلى الخضروات المبشورة 
لرفع القيمة الغذائية. 

البطاطا المخبوزة مع الزبدة، والكريمة، واللحم، والجبنة. البطاطا المهروسة المحتوية على 
الكريمة والزبدة، والجبن المبشور. 

طاجن اللحم مع البطاطا المهروسة والجبنة المبشورة، بيض األومليت مع الطماطم، والجبن، 
واللحم المفروم.

طريقة اإزالة 

الما�سكارا

جمال 

ور�ساقة
أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�سحتك

تدابير 
منزلية

وجبات رئي�سية لزيادة الوزن لالأطفال

فوائد ق�سر الرمان
 املطحون للكر�ش

تُعتبر مشكلة إهدار الغذاء مشكلة 
كبيرة على الفرد والمجتمع، حيث 
ال تؤثر عملية إهدار الطعام على 

المصاريف الخاصة بالفرد فقط، بل إن 
المواد الغذائية غير المستهلكة تُرسل 

إلى مكبات القمامة، وتتعفن هناك مما 
يُنتج غاز الميثان، وهو أحد الغازات 
الدفيئة التي تُساهم في تغيير المناخ، 

كما أن إهدار الطعام يعني إهدار 
الماء، حيث يتم فقد %24 من الماء 
المستخدم للزراعة من خالل الطعام 
الُمهَدر سنوياً، ويُمكن حصر كمية 
الطعام الُمهَدر سنوياً إلى ما يُعادل 
1.3 مليار طن من الطعام، وكمية 

المياه الُمهَدرة تصل إلى 45 تريليون 
جالون أي ما يقارب 170 تريليون 

لتر، لذا يُنصح بترشيد استهالك الغذاء 
المنزلي عن طريق الخطوات التالية:

 التسّوق بذكاء: حيث يقوم معظم 
األشخاص بشراء كميات طعام أكثر 

من حاجتهم، لذا يُفضل عدم شراء 
الطعام مرة واحد وبكميات كبيرة، 
بل القيام بالذهاب إلى المتجر ِعّدة 

مرات كل بضعة أيام، كما يجب وضع 

قائمة وكتابة المواد التي تم شراؤها 
سابقاً لعدم شراؤها مرة أخرى، 

وكتابة المواد التي يحتاجها الشخص، 
مما يُساعد في تقليل الشراء وتقليل 
هدر الطعام. تخزين الطعام بطريقة 

صحيحة: تخزين الطعام بشكل خاطئ 
يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من 

الطعام، إذ إنه تبعاً لمجلس الدفاع عن 
الموارد الطبيعة فإن ثُلثي النفايات 

المنزلية ناتجة عن الطعام الفاسد في 
المملكة المتحدة. تعلم كيفية تخليل 

الطعام: حيث تُعتبر عمليات تخليل 
الطعام، وتخميره، وتجميده، وتجفيفه، 
وتعليبه من التقنيات المستخدمة للحفاظ 

على األغذية، إذ إن عملية التخليل 
تحفظ الطعام من خالل وضعه مع 
محلول ملحي أو خل، وتُساهم هذه 

رق على تقليل انبعاثات الكربون  الطُّ
وتوفير المال. ترتيب الثالجة من 

الفوضى: حيث إن الثالجات الممتلئة 
وغير المنظمة تؤدي إلى زيادة كمية 

الطعام الُمهَدر، لذا يُفضل ترتيب 
الثالجة للتمكن من رؤية ما تحتويه 

واستخدامه. تناول القشور: حيث يجب 

عدم تقشير الفواكه والخضار ورمي 
قشرها، بل يُفضل القيام بتناولها 

كاملة، إذ إنها تحتوي على العديد من 
العناصر الغذائية.

 استخدام الطعام قبل انتهاء تاريخه: 
حيث يجب البدء بتحضير وتقديم 

وتناول الطعام الذي تم شراؤه أواًل 
أو الذي له تاريخ صالحية أقل قبل 
الطعام الجديد لتقليل كمية األطعمة 

التالفة والمهدرة.
 التبرع باألطعمة غير المستخدمة: 
حيث يتواجد أُسر عديدة ال تمتلك 

الغذاء الكافي لها، لذا يُفضل التبرع 
بهذه األطعمة غير التالفة لهم.

 عدم طبخ كميات كبيرة من الطعام: 
حيث يكفي تقديم الطعام بصحون 

صغيرة وكميات أقل.
 تسجيل األطعمة التي تم إهدارها: 

يُنصح بتسجيل أسماء األطعمة الُمهَدرة 
لتقليل كميات شراؤها وتقليل إهدارها.

 تحويل الطعام لسماد: دفن بعض 
أنواع األطعمة سيُشكل سماداً مجانياً 

للتربة، مما يُساعد في جعل حديقة 
المنزل أكثر جمااًل.

مزيل مكياج العيون 
يساعد استخدام مزيل مكياج العيون على إزالة الماسكارا 

بسهولة، بدون أَن يتسبب بأي الضرر للرموش، وذلك 
بإشباع قطعة من القطن بمزيل المكياج ثّم مسح الجفون 

والرموش بالمستحضر لبضع ثوان من القاعدة إلى 
األطراف، مع ضرورة تكرار العملية عدة مرات حتّى تزول 

الماسكارا عنها نهائياً.
شامبو األطفال

يمكن استخدام شامبو األطفال إلزالة الماسكارا بآمان 
وبسهولة وبدون أن يتسبب المستحضر بأي حساسية للعيون، 
ألنّه من المستحضرات الخالية من العطور، والمواد المسببة 

للحساسية، أما كيفية استخدامه فهي على النحو اآلتي:
طريقة العمل: غمس قطعة قطن مبللة في كمية صغيرة من 
شامبو األطفال، وضع القطن على الرموش، وتحريكها من 

قاعدة الرموش نحو أطرافها.
 استخدم مناديل مبللة أو قطعة قطنية مبللة إلزالة الماسكارا 

وشامبو األطفال عن الرموش، للتخلص من أي بقايا من 
الشامبو عليها.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يساعد استخدم زيت جوز الهند على إزالة 
الماسكارا العادية، والماسكارا المقاومة للماء، ناهيك عن 

دوره في ترطيب وتنعيم البشرة، أما كيفية استخدامها فهي 
على النحو اآلتي:

طريقة العمل: فرك كمية بحجم حبة البازالء من زيت 
جوز الهند بين أطراف األصابع، حتّى تصبح ناعمة وقابلة 

للتوزيع.
توزيع زيت جوز الهند على الرموش من القاعدة إلى 

األطراف. 
مسح الرموش إلزالة الماسكارا عنها بقطعة من القماش.

هناك عّدة نصائح وطرق يمكن إتباعها للمساعدة على التخفيف من مشكلة األرق والتحسين من 
جودة النوم أثناء الحمل، وفيما يأتي بيان بعض منها:

 إتباع عادات النوم الصحّية: 
إذ يساعد إتباع روتين معيّن خاص بالنوم على التخلص من مشكلة األرق مثل تحديد وقت ثابت 

للنوم، وممارسة أنشطة روتينيّة قبل النوم لتحفيز الدماغ على الشعور بالنعاس عند اقتراب موعد 
النوم، كما يجب الحرص على االستيقاظ في وقت محّدد كل صباح حتى في أيّام الُعطل؛ حيُث 
أظهرت بعض الدراسات أّن االستيقاظ في وقت محّدد من كل يوم له تأثير كبير في المساعدة 

على التخلّص من مشكلة األرق، ويمكن أيضاً تناول كوب من الحليب الساخن قبل النوم للمساعدة 
على الشعور بالنعاس، أو االستحمام مع تجنّب استخدام الماء الساخن، وتجدر اإلشارة إلى 

ضرورة تجنّب استخدام الجوال أو التلفاز قبل النوم لما لها من تأثير سلبّي في مشكلة األرق، 
ويمكن االستعاضة عن ذلك بقراءة كتاب مفيد. 

إتباع نظام غذائّي صحّي:
 حيث يساعد تناول الوجبات الغذائيّة الصحيّة وتناول الطعام ببطء على تجنّب المعاناة من حرقة 

المعدة التي تزيد مشكلة األرق سوءاً، ولهذا يُنصح بتناول الوجبات الغذائيّة الغنيّة بالبروتينات 
لمساعدتها على المحافظة على نسبة سّكر الدم ضمن الحدود الطبيعيّة، ويجب الحرص على 

تجنّب األكل قبل موعد النوم إاّل في حال الشعور بالجوع، ويمكن في هذه الحالة الحصول على 
وجبة خفيفة فقط، كما تجدر اإلشارة إلى ضرورة تجنّب تناول المشروبات التي تحتوي على ماّدة 

الكافيين خصوصاً في فترة المساء، حيُث تؤدي إلى مواجهة صعوبة على مستوى النوم، وعلى 
الرغم من ضرورة الحفاظ على رطوبة الجسم والحصول على كميّات كافية من الماء والسوائل، 
إال أنّه من الضرورّي تقليل كميّة السوائل المتناولة قبل موعد النوم لتجنّب االستيقاظ عّدة مّرات 

في الليل لدخول الحّمام. 
النوم بوضعّية مريحة: 

حيث يجب الحرص على اتخاذ وضعيّة مريحة أثناء النوم، ويُنصح بالنوم على أحد الَجنَبين 
وخاصة خالل الثلث األخير من الحمل، فهذا يساعد على حماية الجنين وتقليل خطر تعرضه 

للمضاعفات، ويمكن وضع وسادة خلف الظهر، وبين الركبتين، وتحت البطن للشعور بالمزيد من 
الراحة أثناء النوم على الجنب. 

االسترخاء: إذ يمكن ممارسة تمارين التأمل، أو تمارين وتقنيات االسترخاء األخرى للمساعد 
على استرخاء الجسم والشعور بالنعاس.

 تشتيت التفكير: 
حيث يجب عدم البقاء في السرير عند عدم الشعور بالنعاس أو عند التفكير باألمور التي تمنع 

القدرة على االسترخاء والنوم، ويمكن في هذه الحالة النهوض من السرير وممارسة أحد األنشطة 
األخرى مثل قراءة كتاب معيّن، مّما يساعد على تشتيت التفكير والشعور بالنعاس.

الحامل والجنين
عالج الأرق اأثناء احلمل



 

كشف مصدر مسؤول داخل 
االتحاد المصري لكرة القدم، 
بشأن  الموقف  تطورات  عن 
مباراة  بإعادة  السابق  طلبه 
مصر والسنغال في المرحلة 
النهائية لتصفيات كأس العالم 

»قطر 2022«.
وقال المصدر في تصريحات 
اتجاها  هناك  إن  صحفية، 
المصري،  االتحاد  لدى  قوياً 

لعدم االستئناف أمام المحكمة 
على  الدولية  الرياضية 
في  االنضباط  لجنة  قرارات 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

الفيفا.
االنضباط  لجنة  وكانت 
تغريم  قررت  للفيفا  التابعة 
فرانك  ألف   175 السنغال 
سويسري وحرمان المنتخب 
واحدة  مباراة  الجمهور  من 
 6 المصري  االتحاد  وتغريم 

آالف فرنك لسوء السلوك.
»من  المصدر:  وتابع 
الصعب إعادة المباراة طالما 
أنها انتهت بالشكل الطبيعي، 
المحكمة  أمام  واالستئناف 
من  يغير  لن  الرياضية 
وبالتالي  شيء،  في  الوضع 
اتخاذ  عدم  هو  فاألقرب 
هذا  في  تصعيدية  خطوات 

الملف«.
يذكر أن منتخب مصر خسر 

لتصفيات  النهائية  المرحلة 
السنغال  أمام  العالم  كأس 
بنتيجة  الترجيح  بركالت 
منتخب  كل  فوز  بعد   ،3-1
ذهابا   )1-0( ملعبه  على 

وإيابا.
مصر  منتخب  ويستهل 
أمم  تصفيات  في  مشواره 
ديفوار  »كوت  افريقيا 
غينيا  بمواجهتي   ،»2023

وإثيوبيا الشهر المقبل.

اإلثنين 16 ماي
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 اعترف با�ضتحالة اإعادة المواجهة وعدم جدوى اللجوء للمحكمة الريا�ضية

االتحاد الم�ضري يرفع الراية البي�ضاء في 

اأزمة مباراة ال�سنغال

العبة منتخب ال�ضعودية �ضعيدة بلقاء البرغوث 

االأرجنتيني

مي�سي يتوهج في لقاء مونبلييه 
وي�سجل هدفين رائعين

 قاد النجم األرجنتيني، ليونيل 
سان  باريس  فريقه  ميسي، 
مضيفه  على  للفوز  جيرمان 
رد،  دون  برباعية  مونبلييه 
الجولة  في  األول،  أمس 
من  األخيرة  قبل  الـ37 

منافسات الدوري الفرنسي.
وتكفل ميسي بتسجيل الهدفين 
الدقيقتين  في  والثاني  األول 
6، و20، ثم أضاف مواطنه 
الهدف  ماريا،  دي  أنخيل 
 ،27 الدقيقة  في  الثالث، 
كليان  الفرنسي  النجم  وأكمل 
الدقيقة  في  الرباعية،  مبابي 

.60
هذه  وتعتبر  أهداف،  ستة  إلى  الموسم  هذا  الفرنسي  الدوري  في  أهدافه  عدد  ميسي  ورفع 
الحصيلة ضعيفة مقارنة باألرقام التي كان يسجلها »البرغوث« عندما كان يدافع عن ألوان 

نادي برشلونة االسباني.
من جهة أخرى، أعربت العبة المنتخب السعودي لكرة القدم، فرح جفري، عن سعادتها البالغة، 

بلقائها النجم األرجنتيني، على هامش زيارته لجدة، بعد أن أصبح سفيرا للسياحة السعودية.
ونشرت فرح على حسابها في موقع »إنستغرام«، صورا لها مع ميسي وهي تقدم إليه هدية، 
عبارة عن قميصها مع المنتخب السعودي، وكتبت: »كبرت وأنا أتفرج على إبداع ميسي في 
الملعب. دائما كان يلهمني كما يلهم الماليين«، وأضافت: »ألهم الماليين بطريقة لعبه وأدائه 
المبهر. سعيدة جدا أنه اتيحت لي فرصة مقابلة ميسي، وأرحب به كسفير للسياحة في السعودية، 

وشكرا ألف شكر لكل من دعمني في مشواري الكروي. الحمد هلل«.
وكان النجم األرجنتيني ميسي قضى إجازة قصيرة مطلع هذا األسبوع في السعودية، وانتشرت 
القسم  داخل  سعود،  آل  محمد  بنت  هيفاء  السعودية،  األميرة  بصحبة  يتجول  له صور، وهو 

التاريخي من مدينة جدة العريقة المطلة على البحر األحمر.

قطبا مان�ضي�ضتر يتناف�ضان للتعاقد معه ال�ضيف المقبل

دي يونغ ي�سحي للرحيل عن بر�سلونة
دي  فرينكي  الهولندي  بات   
يونغ، العب وسط برشلونة، 
أجل  من  للتضحية  مستعًدا 
في  البارصا  عن  الرحيل 

الميركاتو الصيفي المقبل.
على  وافق  يونغ  دي  وكان 
في  راتبه  من   30% تأجيل 
بدايات  في   ،2020 نوفمبر 
لمساعدة  كورونا،  أزمة 
تجاوز مشكلة  برشلونة على 
اإليرادات، ووفقا  تراجع 
ميل«  »ديلي  لصحيفة 
يونغ  دي  فإن  البريطانية، 
رواتبه  عن  للتخلي  مستعد 
 6 تقترب من  التي  المؤجلة، 
أجل  من  إسترليني،  ماليين 

إتمام انتقاله إلى مانشستر سيتي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة قد يطلب مبادلة دي يونغ صاحب الـ25 عاًما 
سيتي،  مانشستر  مدرب  غوارديوال،  بيب  أن  سيلفا، وأوضحت  برناردو  أو  سترلينغ  برحيم 

يرغب في ضم العب وسط جديد، عقب تأكد خسارته لفيرناندينيو في الصيف المقبل.
يذكر أن العديد من التقارير في األيام الماضية أكدت أيًضا أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد 

مع الهولندي فرينكي دي يونغ.

 يعقدون معه اجتماعا حا�ضما اليوم

م�سوؤولو جوفنتو�س يحاولون اإقناع 
بوغبا بالعودة اإلى تورينو

جوفنتوس  مسؤولو  يعقد    
الفرنسي  مع  حاسما  اجتماعا 
وسط  العب  بوغبا،  بول 
بشأن  يونايتد،  مانشستر 

مستقبله في الموسم المقبل.
مع  بوغبا  عقد  وينتهي 
الموسم  في  الحمر  الشياطين 
الحالي، وال توجد مفاوضات 

بين الطرفين بشأن التجديد.
»الغازيتا  لصحيفة  ووفًقا 
اإليطالية،  سبورت«  ديللو 
لعقد  يستعد  يوفنتوس  فإن 
اليوم،  بوغبا،  مع  اجتماع 
إلى  بالعودة  إقناعه  لمحاولة 

تورينو.
اإليطالية  الصحيفة  وأشارت 
سيقدم  جوفنتوس  أن  إلى 

 10 عن  يزيد  ما  إلى  بالمتغيرات  سيرتفع  فقط،  يورو  مليون   7.5 يبلغ  سنويا  راتبا  لبوغبا 
ماليين يورو.

يورو سنوًيا، وليس  مليون   15 يونايتد على  مانشستر  بوغا يحصل حالًيا مع  أن  وأوضحت 
واضًحا إذا كان سيوافق على خفض راتبه مع جوفنتوس.

وذكرت »الغازيتا ديللو سبورت« أن جوفنتوس ال يستطيع منح بوغبا راتبا أعلى، لذا يأمل 
مسؤولوه أن تكون هذه األموال كافية لحسم الصراع على الصفقة مع باريس سان جيرمان.

باعالن  فريقه  جماهير  صالح  محمد  ليفربول  نادي  نجم  طمأن   
بعد  مدريد،  أوروبا ضد لاير  أبطال  دوري  نهائي  لخوض  جاهزيته 
تعرضه لإلصابة في لقاء »الريدز« وتشيلسي، أول امس، في نهائي 

كأس إنجلترا.
فريقه  بفوز  انتهى  الذي  تشيلسي،  لقاء  إكمال  صالح  يستطع  ولم 
في  الملعب  وغادر  لإلصابة،  تعرضه  بعد   ،6-5 الترجيح  بركالت 

الدقيقة 33.
لها  تغريدة  في  براون،  كاري  الشهيرة،  الرياضية  المراسلة  وكشفت 
أن  وتشيلسي،  ليفربول  مباراة  بعد  »تويتر«  موقع  في  حسابها  عبر 

صالح سيكون جاهزا للمشاركة في نهائي دوري األبطال.
أوروبا  أبطال  لنهائي دوري  أنت جاهز  وقالت: »سألت صالح هل 
مدرب  بخير«، وكان  أنا  نعم  قائال:  علي  فرد  مدريد(،  لاير  )ضد 
»بخير«  إن صالح  بدوره،  قال  كلوب،  يورغن  األلماني  ليفربول، 

ويأمل في مشاركته في المباريات مرة أخرى هذا الموسم.

كما خطف النجم المصري، األنظار بمبادرة جميلة حين اختار مرافقة 
في  وإشراكه  زكريا،  مؤمن  »الفراعنة«،  منتخب  في  السابق  زميله 

احتفاالت نادي ليفربول بكأس االتحاد اإلنجليزي.
غرف  داخل  زكريا  مؤمن  رفقة  صالح  ظهر  المباراة،  وعقب 
المالبس، وحرص على أن يشارك العب األهلي المصري السابق، 
نجوم ليفربول فرحتهم بلقب أقدم مسابقة في تاريخ كرة القدم، وظهرت 
بسبب  متحرك  كرسي  على  تنقله  رغم  زكريا  وجه  على  السعادة 
إشادة  صالح  مبادرة  سنوات، ولقيت  منذ  منه  يعاني  الذي  المرض 

واسعة عبر مواقع التواصل.
وكان مؤمن زكريا، يستأنف عالجه في لندن، حيث وجه له صالح 

الدعوة لحضور المباراة في ملعب »ويمبلي« بالعاصمة البريطانية.
ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري المعروف 
باسم مرض العصب الحركي، والذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي، 

مسببا فقدان التحكم في العضالت، ما أبعده عن ممارسة كرة القدم.

النادي االألماني يرد بقوة على بر�ضلونة في الميركاتو

رئي�س بايرن ميونخ يوجه ر�سالة حادة اإلى ليفاندوف�سكي

 وجه هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، رسالة 
ليفاندوفسكي، مهاجم  البولندي روبرت  حادة إلى 
ينتهي عقده  الذي  بشأن مستقبله، وهو  البافاري، 

في صيف 2023.
عن  الرحيل  في  رغبته  ليفاندوفسكي،  وأعلن 
أن  التقارير  من  العديد  وزعمت  ميونخ،  بايرن 

المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.
وقال هاينر، في تصريحات لقناة »سبورت 1« 
 30 حتى  عقد  لديه  »ليفاندوفسكي  األلمانية: 
الحين«،  2023 وسيلعب معنا حتى ذلك  جوان 
أنه  أعلم  االحترافية  مسيرتي  »طوال  وأضاف: 
ملزًما  يكون  مضمونه  فإن  عقًدا  توقع  عندما 
للطرفين، لذا ال يمكننا التحدث أننا سنجبر شخصا 

ما على الوفاء بالعقد الخاص به«.
وصرح ليفاندوفسكي لصحيفة »بيلد«: »لم أتلق 
وقررت  العقد،  لتجديد  ميونخ  بايرن  من  عرضا 
بالنسبة  حل  أنسب  إليجاد  بحاجة  نحن  الرحيل.. 

لي وللنادي«.
التعاقد مع  من جهته، يحاول نادي بايرن ميونخ 
أحد الالعبين البارزين في صفوف برشلونة، رًدا 
البولندي  المهاجم  لضم  البارصا  محاوالت  على 

»موندو  لصحيفة  ووفًقا  ليفاندوفسكي،  روبرت 
األلماني  النادي  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو« 
مع  التعاقد  بمحاولة  برشلونة  تحركات  على  رد 

الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح البارصا.
الموسم  في  برشلونة  مع  ديمبلي  عقد  وينتهي 
حتى  البقاء  عرض  الالعب  ويرفض  الحالي، 

اآلن، ألنه يطلب الحصول على مكافأة تجديد من 
النادي الكتالوني.

ديمبلي  أن  إلى  اإلسبانية  الصحيفة  وأشارت 
تشافي  حسابات  في  األساسيين  الالعبين  من 
خسارته  يريد  وال  برشلونة،  مدرب  هيرنانديز، 

هذا الموسم.

ت�ضرف نبيل من النجم الم�ضري بعد تتويج ليفربول بكاأ�س اإنجلترا

�سالح يك�سف موقفه من الم�ساركة في لقاء ريال مدريد
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قال مجيد بوقرة، مدرب المنتخب 
الوطني المحلي، أنه يحضر بشكل جدي، 

للمشاركة في كأس أمم أفريقيا لالعبين 
المحليين »شان« التي ستقام في الجزائر 
مطلع 2023، ودعا لطي صفحة إقصاء 
المنتخب األول من التأهل لنهائيات كأس 

العالم 2022 بقطر والتفكير في المواعيد 
القادمة.

وقال بوقرة في تصريحات لوسائل اإلعالم 
على هامش مباراة وفاق سطيف األهلي 

المصري: »نحضر بجدية لمعسكر الشهر 
المقبل إن شاء الله، ونهدف للقيام بدورة 
مصغرة للتحضير لكأس أفريقيا لالعبين 

المحليين التي اقتربت كثيرا«.
وأضاف: »تحضير المنتخب المحلي ليس 
سهال، ففي كل فترة انتقاالت، نفقد بعض 

الالعبين الذين يحترفون خارج القارة، 
لذلك دائما أضع قوائم موسعة، كما فعلت 

أمام توغو وليبيريا سابقا، حتى أجد البديل، 
لكن ذلك ال يخدمنا دائما، على كل بطولة 

الشان ال تختلف كثيرا عن أمم افريقيا، لهذا 
سنحضر لها في جوان المقبل، التشكيلة 

جاهزة بنسبة 90 بالمائة«
كما طالب مدرب المنتخب المحلّي من 

الجماهير الجزائرية بالتفكير في مستقبل 
الكرة الجزائرية والتحديات المقبلة للمنتخب 

الوطني بعد طي ملف المونديال.
وأوضح ذات المتحدث: »محزن عدم 

التأهل إلى المونديال وهذه التجربة 
عشناها من قبل، بصراحة صعبة على 
الالعبين وعلى الجهور الرياضي، لكن 
يجب التحضير للتحديات المقبلة بالنسبة 

للجمهور، دون النظر إلى األمور السلبية«.
وأضاف بوقرة: »عشنا مشاكل في عهد 

حليلوزيتش وحتى في عهد غوركوف، اتى 
بلماضي وحسن األمور كثيرا، أتمنى كل 
الخير للمنتخب األول، لقد عشنا لحظات 

كهذه سابقا وعدنا بشكل أقوى«.
ق.ر

�سجل هدفا جميال في مرمى موناكو

باليلي ي�ا�سل تاألقه وجماهير 
مر�سيليا تتح�سر عن عدم ا�ستقدامه

يواصل الدولي الجزائري يوسف باليلي التألق مع ناديه بريست الفرنسي، 
حيث صنع ابن الباهية الحدث أول أمس بتسجيله لهدف جميل في مرمى نادي 

موناكو، في المباراة التي جرت بمناسبة الجولة الـ37 من البطولة الفرنسية 
المحترفة األولى.

وتمكن نجم الخضر من تسجيل هدف جميل للغاية، لما راوغ مدافع موناكو 
بطريقة جميلة وسدد نحو المرمى، ليعلن تقدم ناديه بهدفين دون رد، لكن نادي 

اإلمارة الفرنسية عرف كيف يعود في النتيجة، وأنهى المواجهة لصالحه بنتيجة 
أربعة أهداف مقابل هدفين.

ونال باليلي اإلشادة من متتبعي الليغ 1، حيث أن تألقه الالفت جعل جماهير 
اولمبيك مارسيليا تتحسر على عدم التعاقد معه، خالل فترة الميركاتو الشتوي 

األخيرة، خاصة أنه كان العبا حرا، مشبهة ما حدث له بما وقع لمواطنه 
رياض محرز في صيف 2014.

وقامت جماهير نادي الجنوب الفرنسي عبر مواقع التواصل المختلفة، بانتقاد 
إدارة الفريق بشكل الذع، بسبب رفضها ضم باليلي في جانفي الماضي، 
واستعادت الجماهير في هذا الصدد ذكرياتها مع فشل التعاقد مع رياض 

محرز خالل عام 2014، عندما كان األخير يلعب بين صفوف ليستر سيتي 
اإلنجليزي.

وكان فانسان البرين رئيس مارسيليا آنذاك، رفض فكرة ضم قائد »محاربي 
الصحراء«، مبديا سخريته من االقتراح الذي تلقاه من أحد وكالء الالعبين.

وكشفت مجلّة »فرانس فوتبول« الفرنسيّة الشهيرة في وقت سابق، عن 
محتوى الرسائل اإللكترونية التي تبادلها رئيس مارسيليا األسبق مع أحد 

وكالء الالعبين حيث قال فيها: »هل تظّن أن العبين من ليستر سيتي )رياض 
محرز( واتحاد العاصمة )زين الدين فرحات( قادران على التألق معنا؟«.

الالعب �سار عاجزا عن �سناعة الفارق موؤخرا

ميتز يحمل الخ�سر م�س�ؤولية تده�ر 
م�ست�ى ب�الية 

حمل فريديريك أنتونيتي مدرب فريق ميتز، الطاقم الفني للمنتخب الوطني، 
مسؤولية المستوى الباهت لالعبه فريد بوالية، في الفترة األخيرة.

وفقد بوالية مكانته األساسية مؤخرا، بعدما كان النجم األول لفريقه، وبات 
عاجزا عن صناعة الفارق بما انعكس سلبا على نتائج ميتز الذي يعتبر أول 

األندية الُمهددة بالهبوط للدرجة األدنى.
وصرح المدرب الفرنسي لصحيفة »ليكيب« المحلية، بخصوص صانع ألعاب 

فريقه: »مستوى فريد تأثر كثيرا بعد مشاركته مع منتخب الجزائر في كأس 
أمم أفريقيا األخيرة بالكاميرون«.

وأضاف ذات المتحدث »بوالية نعرفه جميعا، هو العب قادر على تسجيل 
وصناعة األهداف، ولكن كأس أمم أفريقيا مرت من هنا، وفيروس كورونا 

أيضا، في التدريبات يظهر بمستويات خارقة للعادة، ولكنه عاجز عن تكرار 
ذلك في الُمباريات الرسمية، وهناك فارق كبير بينهما«.

وأكد أنتونيتي أن العبه وبنسبة كبيرة سيغير األجواء خالل الميركاتو الصيفي 
الُمقبل، خاصة وأنه سيكون حرا من أي التزام، بالتزامن مع اقتراب ميتز من 

الهبوط.
وفاق �سطيف يق�سى من دوري اأبطال اإفريقيا، ونوفيت�س ي�سرح:

»فخ�ر بم�ست�ى عنا�سري ون�سف 
النهائي كان اإنجازا بالن�سبة لنا«

 أبدى الصربي داركو نوفيتش، مدرب وفاق سطيف، رضاه عن التعادل أمام 
األهلي المصري، في إياب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وقال نوفيتش في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: »أبارك لألهلي المصري 
تأهله للمباراة النهائية، بعد أن ظهر بمستوى مميز، وشكل لنا مشاكل عديدة 

في المباراتين، أنا فخور بالعبي فريقي، بعد المردود الرائع الذي قدموه اليوم، 
لقد خاضوا مباراة جيدة، وأعتقد أن نصف النهائي هو إنجاز بالنسبة لنا نظرا 

للظروف التي نمر بها«.
وأضاف: »لألسف، أنا ال أعرف التشكيلة جيدا، بما أنني حديث العهد هنا، 
ولكن لو تم تعييني على رأس العارضة الفنية للنادي قبل 3 أسابيع أو أكثر 
لكان لنا وقت أكبر للتحضير، ولقلنا كلمتنا في هذه المنافسة، على كل، اآلن 

سنبدأ التحضير للمستقبل، والتحديات التي تنتظرنا، وأود أن أؤكد أنني مستمر 
كمدرب للفريق إلى غاية الموسم القادم، ألنني أشعر باالرتياح داخل هذا 

النادي«.
يعتبر اأول األقابه في م�سواره االحترافي

عم�رة يت�ج بكاأ�س �س�ي�سرا
توج الدولي الجزائري، محمد األمين عمورة، اليوم األحد، بلقب كأس سويسرا 

بعد فوز فريقه »أف سي لوغانو« برباعية أمام فريق سانت غالين.
ودخل عمورة بدياًل في الدقيقة 79 من المباراة، لينجح نجم وفاق سطيف 

السابق في الظفر بأول لقب له منذ بداية مشواره اإلحترافي شهر أوت 
الماضي.

وبفضل هذا التتويج، سيتمكن عمورة رفقة ناديه من خوض منافسة » أوروبا 
ليغ« الموسم القادم.

ق.ر

بوقرة يدعو لطي �سفحة االإق�ساء من المونديال وي�سرح

»نح�سر بجدية لكاأ�س اإفريقيا للمحليين 
وترب�س ج�ان �سيك�ن مفيدا جدا«

تعرض كريستوف غالتييه مدرب فريق 
نيس، النتقادات الذعة من اإلعالم 

الفرنسي، بسبب الدولي الجزائري هشام 
بوداوي، حسبما أكدته تقارير إعالمية 

محلية أمس.
ولعب بوداوي أساسيا أول أمس خالل 

الخسارة الصادمة أمام ليل بنتيجة 1-3، 
والتي قدم خاللها عرضا جيدا وأسهم 

بتمريرة حاسمة.
وصنفت جريدة »ليكيب« الفرنسية، 

هشام بوداوي كأفضل العب من جانب 
»العقبان«، ومنحته تقييما بلغ 7 درجات 

من 10، خاصة وأنه تألق طوال 58 
دقيقة في مركز الجناح األيمن.

وانتقدت الصحيفة واسعة االنتشار في 
فرنسا، المدرب كريستوف غالتييه، 

وأكدت أنه »ارتكب خطأ فادحا عندما 
قرر استبدال بوداوي في وقت مبكر«، 
واعتبرت الصحيفة أن »غالتييه ارتكب 
هفوة قاتلة عندما حرم فريقه من أخطر 

العب أمام ليل، وكانت النتيجة وقتها 
تشير للتعادل، قبل أن تنقلب األمور 

رأسا على عقب بعدها ويسقط نيس في 
عقر داره«.

العب الخ�سر كان من اأح�سن العنا�سر في مواجهة ليل

مدرب ني�س يتعر�س النتقادات الذعة ب�سبب ب�داوي

عاش الدولي الجزائري رياض محرز أمس أمسية صعبة للغاية، 
بمناسبة مشاركته أساسيا في المباراة التي جمعت فريقه مانشيستر 

سيتي بنادي ويست هام لحساب الجولة ما قبل األخيرة من عمر 
البرومييرليغ، من خالل مساهمته في تسجيل هدف التعادل، 

وتضييعه لضربة جزاء كانت ستقرب ناديه من حسم لقب البطولة 
اإلنجليزية الممتازة.

وانتهت المباراة التي جمعت السيتيزنس بنادي ويست هام أمس 
لحساب الجولة الـ37 من البرمييرليغ بنتيجة التعادل بهدفين في 
كل شبكة، وكان لقائد الخضر دورا مهما في تعديل النتيجة لما 

نفذ مخالفة غير مباشرة، اصطدمت بالمدافع فالديمير كوفال 
الذي حولها لمرماه في الدقيقة الـ69، قبل ان يضيع محرز هدف 
الفوز حيث عجز عن تحويل ضربة الجزاء إلى مرمى الحارس 

فابيانسكي الذي تصدى لها ببراعة.
من جهة أخرى، قالت تقارير صحفية إن إدارة نادي مانشستر سيتي 

اإلنجليزي اتخذت قرارا هاما بشأن مستقبل محرز، الذي يرتبط 
رياض محرز بعقد مع إدارة النادي ينتهي في صيف 2023، لكنه 

يناقش مع مسؤولي بطل إنجلترا فكرة التجديد حتى اآلن.
وأوضحت صحيفة »إندبيندنت« اإلنجليزية في تقرير لها أن إدارة 

سيتي جاهزة لالستماع للعروض التي ستقدم للثنائي الهجومي 
رياض محرز، والدولي اإلنجليزي رحيم سترلينغ، وبحسب التقرير 

فإن إدارة سيتي بدأت مؤخرا االستعداد لدراسة ما تنوي القيام به 
الموسم المقبل، فيما يخص إعادة تشكيل هجوم الفريق.

ورغم أن السيتي سيستمع للعروض المقدمة للثنائي محرز 
وسترلينغ، لكن من غير المتوقع أن يتم السماح برحيلهما معا في 

نفس الميركاتو الصيفي، كونهما سجال فيما بينهما قرابة 200 هدف 
لسيتي، ورحيلهما معا يمثل خسارة كبيرة للسيتينزس خالل الموسم 

المقبل.
ق.ر

رياضي
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كشف األمين العام لوزارة االنتقال الطاقوي 
والطاقات المتجددة، مهماه بوزيان، أمس عن 

عدد المؤسسات المهتمة بتجسيد مشروع سوالر 
1000 بالجزائر حيث اكد أنه لحد اآلن تم 

تسجيل سحب 86 مؤسسة عالمية متخصصة 
ومصنفة في الطاقات المتجددة لدفتر الشروط 

الخاص بمناقصة مشروع الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية "سوالر 1000 ميغاواط" بينما 

يتوقع أن يرتفع العدد في الفترة المقبلة.
وأوضح بوزيان في تصريحات لإلذاعة 

الوطنية أن  المتعاملين يمثلون 15 دولة من 
4 قارات، وقد يرتفع العدد خالل األيام المقبلة 

بعد أن تم تمديد تاريخ فتح األظرفة الخاصة 
بهذا المشروع الهام والحيوي من 30 أفريل 

الفارط إلى 15 جوان المقبل. وأكد االمين العام 
لوزارة االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، 

أن "الجزائر تراهن على الطاقات المتجددة 
خاصة الطاقة الشمسية، كخيار بديل لتعويض 

الطاقات األحفورية من خالل أيضا بناء نموذج 
طاقوي لإلستهالك ينبني على التنويع ويحشد 
جميع القدرات الوطنية من مختلف المصادر 
الطاقوية.« وأوضح بوزيان أن "هذا التغير 

الذي تراهن عليه الجزائر تنفيذا لبرنامج رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، سيتم بطريقة 
تدريجية خاصة مع وجود اإلرادة السياسية 

للذهاب سريعا وإحالل الطاقات المتجددة في 
المنظومة الطاقوية الجزائرية.« في المقابل 

أكد بوزيان ان "مشروع الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية "سوالر 1000 ميغاواط" 

سيسمح في مرحلته األولى بإنتاج قرابة 1000 
ميغاواط ساعي من الطاقة الكهربائية في السنة 

ضمن مخطط 15 ألف ميغاواط بحلول عام 
.«2035 ما سيسمح أيضا حسب المتحدث 

" بتعزيز وتطوير وتنويع التنمية االقتصادية 
المستدامة والمدمجة و بالنهوض باالقتصاد 
الوطني خارج مجال منظومة المحروقات 

،باإلضافة إلى توفير مناصب شغل والعناية 
أيضا برفاهية الساكنة وتحسين ظروفهم المعيشية 

وتطوير المحتوى المحلي في مختلف المشاريع 
الوطنية التي يتم إطالقها.« وأضاف بوزيان 
ان "هذا المشروع يجب أن يقوم على أساس 

استثمارات خارجية مع مساهمة الرأس المال 
الوطني المقيم، بهدف رفع العبء عن الخزينة 

العمومية وعن التموين العمومي".

  يمكن للمستفيدين من تمويالت البنك الوطني 
الجزائري دفع أقساطهم الشهرية عن طريق 

حساباتهم البريدية، وهذا بموجب اتفاقية وقعها 
البنك الوطني الجزائري وبريد الجزائر.

وأوضح البنك الوطني الجزائري في بيان له 
أمس أنه وقع مع بريد الجزائر "اتفاقية في 

إطار توفير خدمة االقتطاع المباشر واآللي على 
البريدية، للزبائن المستفيدين  الحسابات الجارية 
من تمويالت لدى البنك الوطني الجزائري مع 

توفير خيار المسح.«

وتسمح هذه المبادرة للزبائن الذين يحوزون 
على حسابات جارية بريدية لدى مؤسسة بريد 

الجزائر والمستفيدين من تمويالت البنك الوطني 
الجزائري، بخصم أقساطهم الشهرية بطريقة آلية 

من حسابهم البريدي، وهذا بدون الزام توطين 
دخلهم الشهري لدى البنك الوطني الجزائري.

وتم إمضاء هذه االتفاقية من طرف المسؤولين 
األولين لبريد الجزائر والبنك الوطني الجزائري، 

لؤي زيدي ومحمد لمين لبو، على التوالي، 
وذلك يوم الخميس، بمقر المديرية العامة 

لبريد الجزائر، بحضور مجموعة من اإلطارات 
السامية لكال المؤسستين، يضيف البيان.

ومن خالل هذا اإلجراء، "تهدف كلتا المؤسستين 
العريقتين إلى تعزيز عالقات التعاون بينها 

لصالح الزبائن من خالل خدمات توفر أريحية 
أكبر للمواطنين وتسهيل إجراءات منح التمويالت 

المصرفية، وهذا تماشيا مع توجيهات السلطات 
العمومية في هذا المجال"، يضيف البيان.

ع.ط

 افتتاح الأيام الإعالمية 

حول م�سالح ال�سحة الع�سكرية بوهران

تو�شيحات لل�شباب الراغبني بااللتحاق 
مب�شالح ال�شحة الع�شكرية لل�شنة املقبلة 

افتتحت أمس بمركز اإلعالم الجهوي "الشهيد بوبرناس محمد" 
للناحية العسكرية الثانية بوهران األيام اإلعالمية حول مصالح الصحة 

العسكرية تحت إشراف قائد المدرسة العليا لإلدارة العسكرية العميد 
أحمد غربي نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية.

  وخالل مراسم االفتتاح التي عرفت حضور المدير العام للمستشفى 
العسكري الجهوي بوهران العميد بلكحل صالح الدين والمدير 

الجهوي للمصالح العسكرية )ن ع 2( الطبيب العقيد بوسطيلة لعرج 
وأطباء وطلبة في المصالح الطبية العسكرية والمدنية، ذكر العميد 

أحمد غربي في كلمة له أن تنظيم األيام اإلعالمية حول مصالح 
الصحة العسكرية يدخل في إطار "تمتين رابطة جيش-أمة وتعزيز 

رابطة التالحم بين الشعب وجيشه".
وستمكن هذه األيام اإلعالمية الزائرين من "اكتشاف نشاطات مصالح 

الصحة العسكرية والتعرف على المهام النبيلة التي يقوم بها أفراد 
الجيش الوطني الشعبي العاملين بها".

كما ستسمح "بالتعرف أكثر على سالح الصحة العسكرية بكافة 
مكوناته في المستشفيات ومؤسسات اإلسناد والسرايا الطبية التي 

تضمن الجاهزية الطبية والصحية لكافة المستخدمين وذوي حقوقهم 
والتكفل الصحي بمواطني المناطق النائية وضمان الدعم في حالة 

الكوارث".
وتعتبر التظاهرة أيضا "بداية لحملة تجنيد الشباب الراغبين بااللتحاق 
بمصالح الصحة العسكرية للسنة المقبلة )2022-2023( والتي ستبدأ 
التسجيالت األولية فيها مباشرة بعد اإلعالن عن نتائج امتحان شهادة 

البكالوريا للسنة الجارية".
ومن جانبه قدم المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية الطبيب 

العقيد بوسطيلة لعرج محاضرة حول المنظومة الصحية إبان الثورة 
التحريرية المجيدة وغداة االستقالل تطرق فيها الى تقسيم المصالح 
الصحية على مختلف الواليات التاريخية والمراحل التنظيمية التي 
مرت بها هذه المنظومة )1954-1956 و1956-1962( وأهميتها 

في إسناد المجاهدين ونقل و إسعاف الجرحى وتوفير األدوية و 
المستلزمات الطبية للمجاهدين والمواطنين على حد سواء.

وقد طاف الحاضرون بأجنحة معرض منظم ضمن هذه التظاهرة 
التي تدوم إلى غاية 19 مايو الجاري يخص مختلف هيئات الصحة 

العسكرية بالناحية العسكرية الثانية على غرار المدرسة التطبيقية 
لمصالح الصحة العسكرية لسيدي بلعباس "الشهيد الدكتور يحيى 

فارس" والمستشفى الجهوي العسكري لوهران "الدكتور أمين محمد 
بن عيسى" وغيرها واطلعوا على مختلف التجهيزات الحديثة التي 

تستعمل في الميدان.
ع.ط

إشـهـــار

�ش.زمو�ش

ANEP : 2216008939 الرائد: 2022/05/16

البنك الوطني اجلزائري يوقع اتفاقية مع بريد اجلزائر 

 باإمكان امل�شتفيدين من التمويالت دفع اأق�شاطهم ال�شهرية عن طريق ح�شاباتهم الربيدية

بوزيان يوؤكد اأن عدد املوؤ�س�سات "املهتمة" �سريتفع الأيام املقبلة 

 �شوالر 1000 "يجذب" 
86 موؤ�ش�شة عاملية من 15 دولة اأجنبية
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   افتتحت، أمس األول، بقصر الثقافة مفدي 
زكرياء بالجزائر العاصمة الطبعة الثانية من 

معرض الخزف الفني الجزائري بمشاركة قرابة 
40 فنانا في مجال الخزف و الفخار بمجموعة 

كبيرة من التحفة الفنية تميزها اللمسات الشخصية.
  يتواصل المعرض الذي نظم في إطار برنامج 

إحياء شهر التراث الذي انطلق منذ 18 ابريل 18 
ماي الجاري، و إلى غاية يوم األربعاء المقبل، و 
يهدف إلى إبراز التطورات التي عرفها هذا الفن 

العريق من ناحية التقنيات و الجماليات خالل  
السنوات األخيرة، فقد أدخل الفنانون الذين ينحدر 
بعضهم من أسر توارثت هذه الحرف على مدى 
أجيال، لمسات شخصية على هذا الفن من ناحية 

الشكل و الرسم و أيضا  بإدخال ألوان جديدة 
على إنتاجهم أضفى على هذه التحف بريقا 

خاصا.
  وقد تنوعت تشكيالت المعروضات ما بين 

األواني و األطقم المستعملة في الحياة اليومية 
مثل أواني الطبخ و تقديم الطعام و القهوة إلى 

جانب التحف المستعملة في التزيين مثل المرايا 
و كذا لوحات تزيينية المصنوعة من السيراميك 
و التي تحمل آيات قرآنية مكتوبة بالخط العربي 
الجميل و وسط ديكورات استعملت المنمنمات.

  و لقيت تشكيلة االبجورات و المرايا و المزهريات التي 
ظهرت بألوان جديدة مبهرة و رسومات  دقيقة اهتمام  

الحضور، كما  حضر الموروث الثقافي الجزائري في تلك 
المعروضات المتنوعة من خالل لوحات السيراميك التي 

جسدت نماذج من المعمار القديم و الديكورات التقليدية، و 
كذا من خالل المناظر الجميلة للمدن الجزائرية و أيضا جمال  
الصحراء الجزائرية برمالها و عاداتها العريقة و التي ألهمت 

المبدعين على مدى العصور و في شتى مجاالت التعابير 
الفنية.

  و أفرد  المعرض أيضا مساحة لفن الفخار الذي أظهر أيضا 

وجها جديدا لهذه الحرفة العريقة التي أدخلت عليها لمسات 
جديدة لتساير العصر، كما تميز هذا المعرض بحضور أسماء 

معروفة في عالم الخزف الفني و الفخار مثل توفيق بومهدي و 
سايس و سعيد جاب هللا  و بو عبد هللا عمار و غيرهم.

   و من بين مفاجأة هذا الحدث الفني  المشاركة المميزة للفنان 
عبد المالك كريناح الذي شارك بانجاز فريد عبارة عن تحفة 

فنية زخرفية من الحجم الكبير بعنوان »أصالة فن الخزف 
الجزائري«، استعمل فيها تقنيات معقدة حيث إلى جانب 

الخزف أضاف عدة مواد أخرى من بينها الفضة، و تعد هذه 
التحفة بمثابة فسيفساء تروي تاريخ الجزائر و ثرائها الثقافي و 

و الحضاري و االيكولوجي.

  تشكل مجموعة الحلي االثنوغرافية 
الجزائرية، وهي من أهم أرصدة 

مجموعات المتحف العمومي الوطني 
الباردو بالجزائر العاصمة، نموذجا 

فريدا من نوعه على المستوى 
المغاربي والعالمي يعكس، عبر أزيد 

من 1400 قطعة، هوية وأصالة 
الجزائر وحضورها على امتداد 

التاريخ .
  وتعكس هذه المجموعة المتحفية 

النادرة ثراء تقنيات الصناعة والتزيين 
وتنوع الصناعات التقليدية الجزائرية 

الفريدة فمن حلي منطقة األوراس 
الفضية المرصعة باألحجار الزجاجية، 

وتلك من منطقة القبائل المزخرفة 
بالمرجان، أو التحف الرصينة 

والمزينة باألشكال المختلفة المستوحاة 
من الغطاء النباتي والحيواني لمنطقة 

األطلس الصحراوي مرورا بتلك 
الخاصة بالجزائر العاصمة وتمنراست 

وأدرار، كما تبرز المجموعة 
خصوصية اإلبداع الجزائري التي 
ال تزال تستلهم مصممي الحلي إلى 

اليوم.
  في هذا الصدد، أشارت محافظة 

التراث الثقافي بمتحف الباردو، سناء 
عالق أن هذه الحلي »تضم 1435 

قطعة من الذهب والفضة غير متداولة 
حاليا تعود إلى القرنين 19 و 20، 
وتمثل مختلف جهات الوطن على 
غرار منطقتي األوراس والقبائل، 

األطلس الصحراوي )األغواط، 
الجلفة، مسعد، بوسعادة..(، الواحات 

الصحراوية )المنيعة، ورقلة، 
ادرار..(، الطاسيلي ناجر واألهقار 
)تمنراست، جانت(، و بعض المدن 

مثل الجزائر العاصمة، المدية البليدة، 
قسنطينة و وهران، كما تعكس الثراء 

والتنوع التقني والتزييني لكل جهة 
بخصوصياتها ».

  وأوضحت، أن المجموعة تضم 
عددا كبيرا من القطع النادرة العريقة 

أغلبها من الذهب والفضة »اختفت 
من التداول« كالقالدات، الخواتم، 
األحزمة، الخالخل، األساور، و 
األقراط، كما تم اقتناء جزء منها 

خالل الفترة االستعمارية و تم إثراء 
المجموعة المتحفية بعد االستقالل 

بقطع أخرى هي ثمرة عمليات 
وخرجات ميدانية يقوم بها ملحقو 

الحفظ والمختصون في التراث بهدف 
إثراء المجموعات المتحفية«.

  وأشارت ذات المتحدثة, أن هذه 
الحلي التقليدية العريقة الخاصة 

بالمدن الكبرى تعتمد صناعتها غالبا 
على معدن الذهب وتستعمل تقنية 

الفتيلة المعدنية و التخريم، فيما تتميز 
منطقة األوراس بالثراء التقني اعتمادا 

على الفضة واستخدام تقنية التخريم 
والتطعيم باألحجار الزجاجية ذات 

األلوان وفي حين تتميز الحلي بمنطقة 
القبائل باستخدام الفضة وتقنية المينا 

المتجزئ والتطعيم بالمرجان«.
   كما تنفرد حلي مناطق األطلس 

الصحراوي وكذا الواحات و الطاسيلي 

ناجر واألهقار »بميزات خاصة 
تعكس بصمة المنطقة سواء فيما يتعلق 

بتقنيات الصناعة أو الجانب الفني 
التزييني«.

  وأشارت في هذا الصدد أن » 
صناعة الحلي الجزائرية تنم عن 

مهارات فريدة من نوعها تدل على 
ثراء محلي عريق هو أيضا ثمرة 
تبادل ذي تأثيرات منها بيزنطية، 

إسالمية، رومانية، أندلسية وعثمانية 
وغيرها، حيث تتميز حلي المدن التي 
كانت تمثل »مراكز للسلطة السياسية 
و مراكز استقطاب للتجار و األجانب 

بتأثيرات و إبداعات عديدة«، فيما 
حافظت المناطق الريفية على الطابع 

المحلي في كل الصناعات من حلي و 
فخار و نحاس وحتى العمارة«.  

  كما ذكرت باكتشاف »حلي خاصة 
بالعهد اإلسالمي خالل حفرية بقلعة 
بني حماد » المصنفة ضمن قائمة 
التراث العالمي لليونسكو، وأكدت 

السيدة عالق أن من أبرز مهام 
المتحف هي الحفاظ وصيانة وترميم 
المجموعات المتحفية سواء األثرية 

أواإلثنوغرافية بغية إيصال هذا 
التراث لألجيال القادمة وإبراز عراقة 

المجتمع الجزائري.
   و يبرمج المتحف »زيارات دورية 
لمخازن المجموعات يقوم بها الملحق 

بالحفظ ومحافظ التراث كإجراء 
وقائي لمراقبة توفر معايير الحفظ 

لتبقى القطع سليمة ألطول وقت دون 
الوصول للترميم، فيما تم نقل القطع 
المعرضة للتلف للمخبر أين يشرف 

خبراء مختصون على تشخيص حالتها 
و التدخل لترميمها وفق المعايير 

الدولية و التقنيات الحديثة«.
  كما يقوم عديد الباحثين من المركز 

الوطني للبحوث في مرحلة ما قبل 
التاريخ و اإلنسان وكذا المعاهد 
المتخصصة بدراسات وبحوث 

حول »المجموعات المتحفية للحلي 
بالجزائر« وغيرها من الفنون 

التطبيقية كونها تعطي نظرة شاملة 
عن المستوى السياسي و االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي السائد في 
الجزائر ومدى ازدهاره، بهدف تثمين 

التراث الثقافي الوطني والحفاظ 
عليه لألجيال القادمة لتعزيز الهوية 

واالنتماء«.
  ويحتوي رصيد متحف الباردو، 
إلى جانب المجموعة االثنوغرافية 

الخاصة بالحلي التقليدية الجزائرية، 
على مجموعة ثرية من حلي مرحلة 

ما قبل التاريخ و مجموعة أخرى 
ضمن مجموعة األثاث الجنائزي 

لملكة الطوارق تين هينان.
  للتذكير، يحتضن متحف الباردو منذ 

27 فبراير الفارط، معرضا بعنوان 
»الحلي الجزائرية هوية وأصالة« 
ستتواصل فعاليته إلى غاية أكتوبر 

القادم، حيث يتضمن أزيد من 300 
قطعة من أهم أنواع الحلي التقليدية 

الخاصة بمختلف مناطق البالد.

الثانية من معر�ض اخلزف  الطبعة  افتتاح   

الثقافة بق�صر  اجلزائري  الفني 

جناح احللي مبتحف باردو 
كنز يعك�س عراقة الهوية و 

الرتاث الوطني

17 ملهرجان دميا جاز يف الطبعة 

 عر�س مميز لفرقة ليتل اأوديتا خالل ال�صهرة الثالثة
    قدمت فرقة ليتل أوديتا على خشبة قاعة العروض الكبرى أحمد باي بقسنطينة خالل السهرة الثالثة من الطبعة 17 لمهرجان 

ديما جاز، سهرة أمس األول، عرضا مميزا لموسيقى الروك جعل الجمهور الحاضر يقف مطوال لمتابعته بتفاعل الفت.
  وقد تميزت األمسية ما قبل األخيرة للطبعة 17 لمهرجان ديما جاز بحضور الفت على الركح  للفرقة الموسيقية الفرنسية ليتل 

أوديتا، التي تستمد جذورها من كبار أسماء هذا الفن لسنوات الستينيات والسبعينيات، حيث قدمت مجموعة من األغاني مليئة 
بالديناميكية المحفزة للحركة والتفاعل مع صوت غنائي قوي جعل جل الحاضرين يقفون لالستمتاع أكثر.

  وخالل أزيد من ساعة، تألقت فرقة ليتل أوديتا بعد نجاحها في جذب الجمهور ونقله إلى عالم الروك إند رول، البلوز و السول، 
بأغانيها ‘’ميك أب يور ميند’’ و’’دونت ستوب’’ و’’نيفر كيب أز داون’’ و’’ريتم’’، باإلضافة إلى أغاني أخرى عاطفية على شاكلة 

‘’يو ويل فيند سموان’’  و’’ويتين فور دو سان’’.
  وقد شكرت مغنية الفرقة ‘’أوديتا’’، خالل الندوة الصحفية التي نشطتها عقب الحفل، الجمهور على حضوره بأعداد كبيرة 
لعرضها وعلى حبه لموسيقى الجاز، كما أبدت سعادتها بتواجدها في الجزائر ومشاركتها ألول مرة في مهرجان ديما جاز 

بقسنطينة، مبدية إعجابها بالتنظيم المحكم للتظاهرة و كذا بتخصيص هذه الطبعة للمرأة.
  بدورها، قدمت فرقة الفنانة اإليطالية ‘’ايالريا بيالر باتاسيني’’ نوعا آخر من الجاز يمزج بين أغاني السلو تارة والبلوز مرات 

أخرى بأغاني عاطفية، حيث 
تعتمد في أسلوبها بشكل كبير 

على لغة الجسد من خالل تناغم 
تحركاتها على الركح مع خامة 

صوت األوبيرا.
وقد أمتعت قائدة الفرقة االيطالية   

الحضور بعدة أغاني رومانسية، 
على غرار ‘’أوتشي كوم أونا 
كولتيلو’’، ‘’البرا«، باإلضافة 
إلى أغنية الفنان الفرنسي ‘’ليو 
فيري’’ ‘’أفيك لو تون’’، وكذا 

أغنية ‘’قسنطينة هي غرامي’’، 
حيث نجحت في التنقل بين مختلف 

طبقات الصوت دون عناء بشكل 
جعل الجمهور ينسى وجود اآلالت 

الموسيقية.
  وعبرت باتاسيني، خالل الندوة 

الصحفية، عن سعادتها بتقديم 
عرضها األول بقسنطينة مبدية فخرها 
بالعالقة الطيبة بين الجزائر وايطاليا، 
وكذا إعجابها باالستقبال الحار الذي 

حظيت به باإلضافة إلى تأثرها 
بالطبوع الغنائية القسنطينية، كما أنها 

أكدت أن زوال وباء كورونا جعلها 
تعود، لمالقاة محبي فن الجاز.



ممثل جبهة البولي�ساريو لدى الأمم املتحدة 

يندد بالحتالل املغربي

ت�سفية اال�ستعمار هي اخليار الوحيد 
حلل م�ص�ألة ال�صحراء الغربية

أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى االمم المتحدة, سيدي محمد عمار, 
أن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير سيظل 

"الخيار الوحيد" الممكن لحل النزاع في الصحراء الغربية, 
محذرا من المشروع المغربي الرامي الى "تغيير الطبيعة 

الديموغرافية لإلقليم.”
أوضح  سيدي محمد عمر, خالل ملتقى لجنة الـ 24 االممية 

المكلفة بمسائل تصفية االستعمار, الذي جرى من 11 الى 13 
مايو بكاستريس عاصمة سانت لوسي, ان المغرب بصدد "تغيير 
الطبيعة الديمغرافية لإلقليم الصحراوي عبر سياسات استيطانية 
مكثفة و تحفيزية فضال عن القضاء على التراث الثقافي ونهب 

الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.”
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي انه من الضروري "الدفاع عن 
مبادئ الشرعية الدولية و استكمال مسار تصفية االستعمار من 

الصحراء الغربية عبر التعبير الحر والحقيقي والديمقراطي عن 
االرادة السيدة للشعب الصحراوي في ممارسة حقه الثابت وغير 

القابل للتفاوض في تقرير المصير واالستقالل.”
كما أشار ممثل جبهة البوليساريو لدى االمم المتحدة بذات 

المناسبة, الى ان مسالة الصحراء الغربية اخر مستعمرة تحت 
االحتالل في افريقيا, كانت في جدول اعمال لجنة ال24 منذ 
ديسمبر 1963, مضيفا ان السبب الرئيسي في ادراجها على 

قائمة االقاليم القابلة لتصفية االستعمار, كان "واضحا" و يتمثل 
في "مواصلة المغرب لالحتالل العسكري غير الشرعي منذ سنة 

1975”.
ونبه اللجنة حول تدهور وضعية حقوق االنسان في االراضي 

المحتلة بسبب وباء فيروس كورونا )كوفيد-19( في الوقت 
الذي تواصل فيه الدولة المحتلة تكثيف ممارساتها و سياساتها 

القمعية و االستعمارية, منددا بالقمع الممارس على المدنيين 
الصحراويين و مناضلي حقوق االنسان )في المدن الصحراوية 
المحتلة.”) للتذكير ان ملتقى دورة 2022, للجنة ال24 قد جرى 

في اطار العشرية الدولية الرابعة إللغاء االستعمار )2021-
2030( تحت شعار "تقدم االراضي غير المستقلة خالل وباء 

فيروس كورونا )كوفيد19(".

اتهموا باري�س بدعم املجل�س الع�سكري احلاكم

 تظاهرة �سد الوجود 
الفرن�سي يف ت�ساد

تظاهر مئات االشخاص أول امس في نجامينا احتجاجا على وجود 
فرنسا في تشاد، متهمين باريس بدعم المجلس العسكري 

الحاكم، كما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقالت الوكالة الفرنسية إن المتظاهرين رددوا هتافات بينها 

"فرنسا إرحلي!" و"ال لالستعمار" وأحرقوا علمين على األقل 
للسلطة االستعمارية السابقة وخربوا عددا من محطات الوقود 
التابعة لمجموعة توتال "رمز" فرنسا، كما اقتلعوا مضخات 

واستولوا على بعض المنتجات المعروضة.
وسمحت السلطات بهذه التظاهرة التي نظمتها منصة المجتمع 

المدني المعارضة تنسيقية "واكيت تاما"، وطوقت قوة كبيرة من 
الشرطة المسيرة كما نشرت قوات أمنية في المدينة.

وخالل المسيرة انضم عدد من الطالب وطالب الجامعات على 
دراجات نارية إلى المتظاهرين وهم يهتفون "فرنسا إرحلي.” 

وقال طالب في المدرسة الثانوية وضع عصبة بيضاء على 
رأسه "أتظاهر ألن فرنسا ال تزال تريد فرض نظام ديبي علينا.”

وأكد إدريس موسى وهو مدرس يتحدث اللغة العربية "إذا كنا 
نواصل المعاناة اليوم منذ االستقالل فهذا بسبب فرنسا التي 

تمنعنا من أن نكون مستقلين فعال.” وصرح المحامي ماكس 
لوننغار منسق "واكيت تاما": "يسعدنا أن التشاديين أصبحوا 

أكثر وعيا لنضالنا وانضموا إلينا.. فرنسا تنصب الطغاة علينا 
ونحن ال نطلب سوى احترام شعبنا.”

وفي السادس من أفريل الفارط أعلنت منصة "واكيت تاما" 
تعليق محادثاتها مع المجلس العسكري مستنكرة خصوصا 

"إصرار المجتمع الدولي على دعم نظام غير قانوني وغير 
شرعي مهما كلف األمر.” وفي 20 أفريل 2021، أعلن الجيش 

مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الذي كان يحكم البالد 
منذ ثالثين عاما قبضة حديد، في الجبهة.

وفي اليوم نفسه، أعلن الجيش ابنه محمد إدريس ديبي إتنو 
رئيسا انتقاليا يقود مجلسا عسكريا يضم 15 جنراال، ووعد 

بإجراء "انتخابات حرة وديمقراطية" بعد فترة انتقالية تستمر 
18 شهرا، في نهاية حوار وطني شامل مع المعارضة السياسية 

والمسلحة.
وقد قبل به المجتمع الدولي وخصوصا فرنسا واالتحاد األوروبي 

واالتحاد اإلفريقي بينما فرضت عقوبات على العسكريين 
اإلنقالبيين في أماكن أخرى في إفريقيا، وذلك خصوصا ألن 

جيشه ضروري في الحرب ضد الجهاديين في منطقة الساحل.
وفي جوان 2021، طرح رئيس الدولة التشادية فكرة تمديد 

الفترة االنتقالية وأعلن في األول من ماي تأجيل الحوار الوطني، 
بناء على طلب قطر التي تقوم بوساطة في "حوار تمهيدي" 
يراوح مكانه منذ شهرين في الدوحة بين المجلس العسكري 
ومجموعات متمردة ال حصر لها. وردت الرئاسة الفرنسية 

بالقول إنها "متمسكة" بإجراء حوار "في أقرب وقت ممكن" ثم 
عرضت مساعدة فرنسا بعد ذلك بأيام.
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دولي
خالل اأ�سغال التجمع العام لأحزاب التحالف الأوروبي احلر 

حق�قي �صحراوي يحمل اإ�صب�ني� م�ص�ؤولية 
ا�ستنزاف ثروات ال�سحراء الغربية

   

حمل ع�سو اللجنة ال�سحراوية حلقوق الإن�سان، وجمعية اأولياء 

املفقودين واملعتقلني ال�سيا�سيني ال�سحراويني، لعرو�سي عبد اهلل، 

اإ�سبانيا امل�سوؤولية عن ا�ستنزاف الرثوات يف ال�سحراء الغربية، و اعترب 

ذلك ، "ت�سجيعا جلرائم احلرب، واإبادة ال�سعب ال�سحراوي"

أكد المحلل السياسي والسيناتور الشيلي السابق, ايستيبان كوادرا سيلفا, أول 
أمس بالجزائر, ان تغير موقف رئيس الحكومة االسباني, بيدرو سانشيز, 
حول القضية الصحراوية هو عبارة عن "نفاق", ويندرج ضمن "منطق 

االستعمار الجديد" الذي ظل على حاله لدى الحكومات االسبانية المتعاقبة 
منذ موت الدكتاتور فرانشيسكو فرانكو.

أوضح كوادرا في منتدى صحيفة لوكوريي دالجيري, ان تغير موقف 
سانشيز بخصوص مسالة الصحراء الغربية, يعتبر فضال عن كونه خضوع 

الحكومة االسبانية البتزاز النظام المغربي, "نفاقا ويندرج  ضمن منطق 
االستعمار الجديد والهيمنة الملكية التي تتبناها الحكومات االسبانية المتعاقبة 

منذ موت الدكتاتور فرانكو.”
كما ندد كوادرا سيلفا, الذي هو كذلك رئيس اللجنة الشيلية للتضامن مع 

الشعب الصحراوي, ب"سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها رئيس الحكومة 
االسباني بيدرو سانشيز", الذي يندد من جهة بالحرب في اوكرانيا لكنه 

"يغض الطرف عن انتهاكات المغرب في االراضي الصحراوية, في انتهاك 
كلي للوائح االممية ذات الصلة.”

وفي هذا الصدد, اشار ضيف منتدى صحيفة لوكوريي دارلجيري, الى ان 
"رئيس الحكومة االسباني وحزبه االشتراكي العمالي, ينتهجان نهجا مناقضا 

لموقف الشعب االسباني الذي طالما كان الى جانب الشعب الصحراوي.”

كما ذكر في ذات السياق بالكفاح الذي خاضته شعوب امريكا الالتينية عبر 
التاريخ, ضد االسبان من اجل طردهم من اراضيهم, موضحا ان "عديد 

كبار المسؤولين االسبان يتم التأثير عليهم وهم على استعداد لفعل اي شيء 
خدمة لمصالحهم الضيقة.”

وتابع قوله ان "عديد المسؤولين السامين االسبان المقربين من المغرب 
حاولوا في عديد المرات شراء الذمم واالصوات على مستوى برلمانات 

و حكومات بلدان امريكا الالتينية من اجل الحيلولة دون اعتراف تلك 
البلدان بالدولة الصحراوية و عرقلة اقامة عالقات بين تلك البلدان و الدولة 

الصحراوية.”
واضاف البرلماني الشيلي من جانب اخر, ان القضية الصحراوية قد حققت 
خالل السنوات االخيرة, نجاحات دبلوماسية كبيرة لدى شعوب و حكومات 

بلدان امريكا الالتينية. وتابع قوله أن "للقضية الصحراوية مستقبل واعد 
على مستوى عديد البلدان على غرار البيرو وبوليفيا والهندوراس والشيلي 

ونيكاراغوا.”
كما اشار الى ان الجمعيات في امريكا الالتينية تطمح خاصة الى ربح 
المعركة االعالمية امام المحتل المغربي الذي يستعمل جميع الوسائل 

الممكنة لتشويه الوقائع و تضليل الراي العام الدولي حول ما يحدث في 
االراضي الصحراوية المحتلة.

وقال السيد عبدهللا، في مداخلته، خالل أشغال 
التجمع العام ألحزاب التحالف األوروبي الحر 

الذي عقد امس في جزر الكناري،ان نهب الموارد 
الطبيعية للصحراء الغربية بالتواطؤ مع إسبانيا 

واالتحاد األوروبي، له،" عواقب عديدة على 
الشعب الصحراوي، سواء في األراضي المحتلة 

، أو في األراضي المحررة من الجمهورية 
الصحراوية، أو  مخيمات الالجئين الصحراويين.”

وتطرق الى العوامل القانونية والحقوقية في الملف، 
وكيف شجع النهب المغربي الممنهج للثروات 

الطبيعية على الوضع القائم، مستدال باإلفادة 

القانونية التي أقرتها المحكمة الوطنية اإلسبانية 
في هذا الشأن  بأمر من القاضي بابلو روز عام 
2015 ، واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، 

مثل االختفاء القسري، واالعتقاالت التعسفية، 
والممارسة الممنهجة للتعذيب، و التي استنكرتها 
العديد من منظمات حقوق اإلنسان، و كذا األمم 

المتحدة نفسها.
وتابع، "في حين، أن االتحاد األوروبي كريم في 
تمويل المشاريع التي تسهل توطين المستوطنين 

في الجزء المحتل، فإنه يحظر أي مساعدة للسكان 
الصحراويين في األراضي المحررة.”

وفي ختام مداخلته، لفت عضو اللجنة الصحراوية 
لحقوق اإلنسان، وجمعية أولياء المفقودين 

والمعتقلين السياسيين الصحراويين، الى أنه، "على 
الرغم من وضوح فتوى محكمة العدل األوروبية 

وأحكامها، فان االتحاد األوروبي فضل االستمرار 
في تأجيج االحتالل، والمشاركة بنشاط في نهب 

الموارد الطبيعية، و بذلك أصبح االتحاد األوروبي 
والدول األعضاء فيه ، وخاصة إسبانيا- بصفتها 
الدولة القائمة باإلدارة-،  في نظر القانون الدولي 
، شركاء في الجرائم التي تُرتكب في الصحراء 

الغربية يوميا". 

أكد السفير الصحراوي طالب عبد القادر عمر أول 
أمس، بالجزائر العاصمة  ان األصدقاء والمدافعون 

عن القضية الصحراوية في بلدان أمريكا الالتينية 
يتحركون على أساس المبدأ و "لم يتم شراؤهم مقابل 

أي امتياز.”
و خالل تدخله في منتدى "كورييه الجزائر” 

w أوضح السفير ،)Courrier d’Algérie(
الصحراوي أن "اصدقاء المغرب الذين يُعدون على 

االصابع والدعم الذي يحظى به في بلدان أمريكا 
الالتينية تم شراؤه مقابل االمتيازات والمال. اما 

أصدقاءنا نحن، فهم أصدقاء مبدأ" ، مؤكدا أن "أن 
هبة التضامن التي ما فتئت تتزايد في بلدان أمريكا 
الالتينية )لصالح القضية الصحراوية( تبشر بآفاق 
واعدة للغاية وسيكون لها تأثير إيجابي على نضال 

الشعب الصحراوي.”
وأضاف طالب عمر أن "هذه الرياح التقدمية التي 

تحملها الشعوب ستؤثر قريبا على السياسات تجاه 
عدالة القضية الصحراوية" ، مستنكرا "مناورات 
النظام المغربي الذي ال يبخل بالوسائل من اجل 

شراء الضمائر في داخل )بعض( البرلمانات 
والحكومات، أمال في إعاقة تضامن البلدان مع 

الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.”
وفي هذا الشأن دعا "كل المنظمات الدولية للدفاع 
عن حقوق اإلنسان لزيارة األراضي الصحراوية 

المحتلة واالطالع عن كثب على انتهاكات المغرب 
ضد المدنيين الصحراويين" ولكن أيضا لمعرفة حجم 
السياسة الدعائية للمخزن.واستنكر، في هذا السياق، 

المناورة األخيرة لنظام المخزن "التي حاولت تحويل 
هدف مؤتمر دولي حول محاربة تنظيم داعش 

اإلرهابي للحديث عن الصحراء الغربية.”
من جهة اخرى، و ردا على سؤال متعلق بالتأثير 

الذي قد يثيره التغير االخير في موقف رئيس 

الحكومة اإلسباني بيدرو سانشيز بشأن النزاع في 
الصحراء الغربية، أكد السفير الصحراوي أن هذا 

التغيير في الموقف فيما يتعلق بالمسألة الصحراوية 
"لن يكون له أي تأثير.”

وقال السفير الصحراوي، إن الموقف الجديد 
الذي اتخذه رئيس الحكومة اإلسباني هو "أحادي 
الطرف ولن يكون له أي تأثير. و رد فعل الطبقة 

السياسية والبرلمان والشعب اإلسباني لصالح الشعب 
الصحراوي هو خير دليل على ذلك"، مشيرا إلى أن 
بيدرو سانشيز أصبح "في عزلة، أكثر من أي وقت 
مضى.” ولم يتوان السفير الصحراوي عن االشادة 

"ببعض النشطاء األمريكيين" المضربين عن الطعام 
منذ عدة أيام تضامنا مع المناضلة  الصحراوية 
سلطانة خيا، رهن اإلقامة الجبرية منذ نوفمبر 

2020، وكذلك مع المعتقلين السياسيين الصحراويين 
عموما.

الوكالت

ال�سفري ال�سحراوي طالب عبد القادر يوؤكد

 اأ�صدق�ء ال�صحراء الغربية يف اأمريك�
 الالتينية  يتحرك�ن على اأ�ص��س املبداأ فقط

املحلل ال�سيا�سي وال�سيناتور ال�سيلي ال�سابق، اي�ستيبان كوادرا �سيلفا  ي�سرح

 تغري م�قف رئي�س احلك�مة اال�صب�ين بخ�ص��س 
الق�صية ال�صحراوية عب�رة عن "نفاق"
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فلسطين

القوى  طالبت  السياق  هذا  وفي   
ومنظمات  الوطنية  والفعاليات 
الدولي  المجتمع  المدني،  المجتمع 
الصهيوني  االحتالل  بمحاسبة 
على جرائمه المستمرة بحق أبناء 
الشعب الفلسطيني على مدار 74 
الدولية  الحماية  وتوفير  عاما، 

للفلسطينيين.
الخارجية  وزارة  وقالت 
ما  شعبنا  نكبة  إن  الفلسطينية، 
تزال مستمرة حتى يومنا هذا عبر 
واالستيطان  االحتالل  استمرار 
الفلسطيني  الوجود  ومحاربة 
التاريخية،  فلسطين  عموم  في 
مفضوحة  صهيونية  محاولة  في 
وبائسة لتكريس مقولة )أرض بال 

شعب لشعب بال وطن(.
الفلسطيني  الشعب  أن  وأضافت 
أرضه  من  غالية  أثمانا  يدفع 
أجياله،  ومستقبل  ودمائه  وحياته 
وازدواجية  نفاق  حالة  ظل  في 
معايير مقيتة تسيطر على السياسة 
الخارجية لعديد الدول الغربية في 
يتعرض  التي  الجرائم  تعاملها مع 
زال  وما  الفلسطيني،  الشعب  لها 
ظل  في  عاما،   74 من  أكثر  منذ 
تتمادى  جعلها  ما  للعدالة،  تغييب 
الفلسطيني  الدم  استباحة  في  أكثر 

دون  العالم  ومسمع  مرأى  على 
للمواثيق  التفات  أو  اكتراث، 

والقوانين الدولية.
النكبة  ذكرى  أن  إلى  وأشارت 
قليلة من  أيام  بعد  تأتي  العالم  هذا 
جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو 
واالعتداء  جنين،  مخيم  في  عاقلة 
مشيعي  على  البشع  الهمجي 
اعتداء  وهو  القدس،  في  جنازتها 
شهادة  ليكون  أجمع  العالم  شاهده 
حية على قبح وعنصرية االحتالل 
المتواصلة  وجرائمه  وانتهاكاته 

بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت »الخارجية« فشل المجتمع 
مسؤولياته  تحمل  في  الدولي 
في  المتواصل  النزيف  هذا  لوقف 
على  مشددة  الفلسطيني،  الجسد 
األممية  القرارات  تنفيذ  ضرورة 
شعبنا،  لصالح  صدرت  التي 
في  حقه  مقدمتها  وفي  وحقوقه، 
تقرير المصير، والعودة، وتجسيد 
القدس  بعاصمتها  المستقلة  دولته 
ومحاسبة  مساءلة  وفي  الشرقية، 
جرائمها،  على  االحتالل  دولة 
»األبرتهايد«  جريمة  فيها  بما 
المنظمات  التي أكدت عليها عديد 

الحقوقية الدولية واألممية.
 100 من  أكثر  أطلقت  ذلك  إلى 

وغزة  الضفة  في  أهلية  مؤسسة 
حملة  أوسع  نحو  العودة«  »نداء 
المؤسسات  من  ممكنة  تواقيع 
واألصدقاء وإلى كل أحرار العالم 
لمساندة  الدولي  التضامن  ولجان 

حقوق شعبنا الفلسطيني.
األهلية  المنظمات  شبكة  ودعت 
 )194( األممي  القرار  تنفيذ 
الالجئين  بعودة  القاضي 
ومدنهم،  قراهم،  إلى  الفلسطينيين 
وديارهم التي شردوا منها قبل 74 
يسقط  ال  أساس  حق  وهو  عاما، 
الخسائر  وتعويضهم عن  بالتقادم، 
التهجير  جراء  بهم،  لحقت  التي 

القسري الذي تعرضوا له.
المسؤولية  المتحدة  األمم  وحملت 
غوث  وكالة  استمرار  في ضمان 
»أونروا«،  الالجئين  وتشغيل 
ومحاوالت  استهدافها،  ووقف 
ضمن  دورها  وإنهاء  تقليص 
العودة،  حق  شطب  مساعي 
يجري  التي  التوطين  ومشاريع 

الترويج لها.
المتحدة  األمم  طالبت  كما 
الخطوات  باتخاذ  ومؤسساتها 
لمحاسبة  الفورية  والتدابير 
ومحاكمة االحتالل على جرائمه، 
الشرعية  وقرارات  القانون  وانفاذ 

القانونية  اآلليات  وتفعيل  الدولية، 
التي تضمن عدم إفالت المجرمين 

من العقاب.
توفير  وجوب  إلى  دعت  كما 
للشعب  الفورية  الدولية  الحماية 
الفلسطيني إلى حين إنهاء االحتالل 
من  وتمكينه  أرضه،  فوق  الجاثم 
وفضح  مصيره  تقرير  ممارسة 
جرائم االحتالل المتواصلة بحقه، 
الفصل  نظام  إنهاء  على  والعمل 
العنصري الذي تشيده القوة القائمة 
باالحتالل في األرض الفلسطينية، 
ووقف سياسات التمييز العنصري 
داخل أراضي عام 1948، وإنهاء 
األراضي  جميع  عن  االحتالل 
وتأمين   ،1967 عام  المحتلة 
الفلسطينيين،  لالجئين  العودة  حق 
بالرغم  شعبنا،  وحدة  على  تأكيدا 
تواجده،  ساحات  اختالف  من 
تلك  من  ساحة  كل  وخصوصية 

الساحات.
العام  األمين  أوضح  جهته،  من 
عمال  لنقابات  العام  لالتحاد 
النكبة  أن  سعد  شاهر  فلسطين 
شعبنا  لها  تعرض  التي  والمأساة 
الفلسطيني عام 1948 هي حكاية 
الذي  والنقابي،  الفلسطيني  العامل 
الكفاح  في  األبرز  الدور  له  كان 

الفلسطيني.
وقال سعد »إن القيادات النقابية لم 
والمطلبي،  النقابي  بدورها  تكتِف 
على  واضح  أثر  لها  كان  وإنما 
من  والوطني،  النضالي  الدور 
والجرحى  الشهداء،  تقديم  خالل 
مواجهة  في  النقابيين  واألسرى 
واالحتالل  البريطاني،  االنتداب 
إلى  الوصول  بهدف  اإلسرائيلي، 
وعاصمتها  الفلسطينية،  الدولة 

القدس.
حقوق  دائرة  أكدت  جهتها  من 
في  المدني  والمجتمع  اإلنسان 
الحق  على  التحرير  منظمة 
والطبيعي،  والتاريخي  اإلنساني 
لمن هجروا من أرضهم، في أكبر 
العودة  في  عرقي،  تطهير  عملية 
وفق  للحق،  إحقاقا  والتعويض، 
للعدالة  وتحقيقا  الدولية  القرارات 

اإلنسانية.
وقالت الدائرة على لسان رئيسها، 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو 
»بعد  التميمي  أحمد  التحرير، 
النكبة  من  عاما  وسبعين  أربعة 
العالم  على  بشعبنا،  حلت  التي 
الدولية ان يصحو من  ومؤسساته 

عبر  انسانيته،  الى  ويعود  غفلته، 
إزالة الظلم التاريخي الذي تعرض 
أيدي  على  الفلسطيني  شعبنا  له 

العصابات الصهيونية«.
وأضاف التميمي »أن الفلسطينيين 
يدفعون ثمن ممارسات االستعمار 
وأطماعه التي ما زالت قائمة حتى 
صارخ  انتهاك  في  هذا،  يومنا 
والقوانين  اإلنسانية،  القيم  لكل 
الدولية  واالتفاقيات  واألعراف 

التي وقعت عليها دول العالم«.
وأكد »أن المنظومة الدولية ستبقى 
تف  لم  ما  واستنكار  ادانة  محل 
تعيد  التي  القانونية  بالتزاماتها 
الفلسطينيين،  أصحابه  الى  الحق 
احتالل  أطول  من  يعانون  الذين 
التاريخ«، مشددا  عنصري عرفه 
ولن  يرضخ  لن  شعبنا  »أن  على 
التاريخية  التجارب  وكل  يستسلم، 
أثبت ذلك، على الرغم من الجرائم 
التي  العرقي  التطهير  وعمليات 
تمارسها بحقه حكومات االحتالل 
ومجّرم  مفضوح  بدعم  المتعاقبة، 
وعلى  الغربية،  الدول  قبل  من 
من  تخرج  لم  التي  أميركا  رأسها 
عقليتها، وطبيعتها االستعمارية«.

الزبيدي  داود  الجريح  األسير  أمس،  استشهد 
التي أصيب  من مخيم جنين متأثرا بجروحه 
بها قبل يومين برصاص جيش االحتالل في 

المخيم.
أبلغت  الصهيوني،  االحتالل  سلطات  وكانت 
أمس عائلة المصاب داود الزبيدي من مخيم 
جنين، بأنه محتجز لديها، وهو بحالة صحية 

خطيرة.
ونقل داود من مخيم جنين، إلى مستشفى داخل 
إثر  الصحي  الـ48 لخطورة وضعه  أراضي 
اقتحام  خالل  البطن  في  برصاصة  إصابته 
يوم  جنين  مخيم  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات 

الجمعة المنصرم.
زكريا  األسير  شقيق  هو  داود،  والشهيد 
الزبيدي، ووالدته وشقيقه طه استشهدا خالل 
اجتياح قوات االحتالل مخيم جنين في أفريل 

في العام 2002.

وفي هذا الصدد، أدانت الخارجية الفلسطينية، 
التي  الزبيدي  داوود  الشهيد  قتل  جريمة 
أثناء  الصهيوني،  االحتالل  قوات  ارتكبتها 

اقتحامها العدواني لمخيم جنين الصامد.
جرائم  في  الحاصل  التصعيد  أن  وأكدت 
المسلحة في استباحة  االحتالل والمستوطنين 
وممتلكاتهم  الفلسطينيين  المواطنين  أراضي 
حياتهم  واستباحة  ومقدساتهم  ومنازلهم 
على  مضى  وقت  أي  من  أكثر  يفرض  بات 
المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للشعب 
الفلسطيني األعزل، كمقدمة ضرورية وملحة 
مصيره  تقرير  في  حقه  ممارسة  من  لتمكينه 

بحرية كاملة.
الدولية  الجنائية  المحكمة  الوزارة  وطالبت 
وتحمل  المريب  صمتها  عن  بالخروج 
في  بتحقيقاتها  الفوري  والبدء  مسؤولياتها 
الشعب  ضد  والمستوطنين  االحتالل  جرائم 

الفلسطيني.
من جانبه نعى عضو المكتب السياسي لحركة 
المحرر،  األسير  جبارين،  زاهر  حماس 
أبناء  ودعا  الزبيدي،  محمد  داود  الشهيد 
في  المقاومة  تصعيد  إلى  الفلسطيني  الشعب 

كل المحاور.
لمخيم  وإكبار  إجالل  بتحية  جبارين  وتوجه 
جنين »خزان الثورة وحاضن المقاومة الذي 
الشهداء  قوافل  وقدم  االستشهاديين،  خّرج 
واألسرى، وال يزال يتقدم معركة الحرية ضد 

االحتالل الغاشم«. 
وشدد على أّن دماء الشهداء هي وقود الثورة 
وقال:  األعداء،  لتحرق  تشتعل  التي  والنار 
مواجهة  سيواصلون  الثائرين  األبطال  »إّن 
االحتالل ومستوطنيه في كل المحاور، بالنار 

والحجارة«. 

الفل�سطينيون يحيون الذكرى الـ 74 للنكبة 

مت�سك بحق العودة ومطالب مبحا�سبة 
االحتالل على جرائمه 

اأحيا ع�سرات االآالف من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، الذكرى الـ74 للنكبة، يف مهرجان مركزي حا�سد، نظم 

و�سط مدينة رام اهلل، مب�ساركة اأع�ساء من اللجنتني التنفيذية ملنظمة التحرير، واملركزية حلركة »فتح«، 

وممثلني عن املوؤ�س�سات الر�سمية وال�سعبية ومنظمات املجتمع املدين وف�سائل العمل الوطني.

 تنديد فل�سطيني وا�سع باجلرمية ال�سهيونية

ا�ست�سهاد االأ�سري داود الزبيدي متاأثرا 
باإ�سابته بر�سا�ص االحتالل

 ف�سائل فل�سطينية: 

»ال تراجع عن حق العودة واحلرية«

قالت فصائل فلسطينية إن استمرار تنكر العالم الظالم، لحق الشعب الفلسطيني في أرضه 
ومقدساته، يحتم على الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته وأطيافه، المضي قدماً في مسيرة النضال 

الوطني الفلسطيني حتى تحقيق التطلعات السامية للفلسطينيين بالحرية والعودة واالستقالل.
وأضاف بيان لحركة المقاومة الشعبية أمس: »لقد سعى العدو الصهيوني وأعوانه، على مدى 74 
عاماً، لطمس الحقيقة الدامغة بحق شعبنا األصيل في أرضه ومقدساته، إال أن شعبنا وبيقظته أكد 

على تشبثه وتمسكه بأرضه عبر التضحيات الجسام التي قدمها، والبطوالت التي خاضها في سبيل 
استعادة حقه«.

وأشار البيان إلى أنه وبعد 74 عاما من نكبة فلسطين، وتشرد الشعب الفلسطيني في المنافي 
والشتات، لنؤكد على أن حقنا ال يسقط بالتقادم، وأن األجيال المتعاقبة لم تنس فلسطين، وال يزال 

الالجئون على ذاك العهد الذي قطعه شعبنا على نفسه أن العودة قادمة ال محالة بإذن هللا.
وأكد البيان أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها األمم المتحدة، ووكالة الغوث، وجامعة الدول 

العربية، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالعمل إلعادة الحق إلى أصحابه وضمان الحقوق 
الفلسطينية المهددة بالضياع، ومحاكمة االحتالل على ما اقترفه من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني.

 حماس: السيادة وال شرعية لالحتالل على شبر من أرض فلسطين
وأكدت حركة المقاومة اإلسالمية »حماس« أنه »ال شرعية وال سيادة لالحتالل« على شبٍر من 
أرض فلسطين التاريخية، »وفي القلب منها القدس والمسجد األقصى، الذي كان وسيبقى إسالمًيّا 

ا«. خالًصّ
وقالت الحركة في بيان صحفي في الذكرى الـ74 للنكبة أمس، إن »شعبنا سيظّل متمسكاً بمدينة 

القدس عاصمة أبدية لفلسطين من بحرها إلى نهرها، وسيُفشل كّل مخططات االحتالل«.
وشددت على أن »المقاومة الشاملة، وفي مقدمتها المقاومة المسلّحة، هي سبيلنا وخيارنا في 

مواجهة االحتالل وكبح جماح إرهابه، ورّد عدوانه، وصواًل النتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة«.
وأكدت أن »جرائم االحتالل الصهيوني في التهجير القسري، والقتل، والفصل العنصري، منذ 

العام 1948 وإلى يومنا هذا، لن تسقط بالتقادم، وستبقى محفورة في ذاكرة شعبنا الحيّة، التي لن 
تغفر ولن تنسى، وستزيدها قّوة وإصراراً على المضي قدماً في التمّسك بحقوقها حتى انتزاعها، 

وبحّق عودة الالجئين إلى ديارهم وبيوتهم التي هّجروا منها عنوة«.
وقالت »حماس«: إن »أَمتنا العربية واإلسالمية هي العمق االستراتيجي لشعبنا وقضيّتنا، وإن 

تطبيع بعض األنظمة عالقاتها مع العدو الصهيوني سيُضعف قّوتها، ويخترق أمنها القومي، ويهّدد 
مصالح شعوبها«، داعيًة إلى »التراجع عن هذا المسار، وعدم السماح بدمج هذا العدو وكيانه في 

جسم أمتنا«.
ودعت الحركة جماهير الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، إلى »مواصلة صمودهم وثباتهم 

ومواجهتهم االحتالل ومخططاته، بالوسائل كافة«.
كما دعت جماهير األمة العربية واإلسالمية وأحرار العالم، إلى »تعزيز تضامنهم، وحشد التأييد 

لصمود شعبنا ونضاله المشروع«.

الوكاالت

طالب أكثر من 10 أالف محتشد أمام مقر الحكومة البريطانية أمس، في لندن 
إحياًء للذكرى الـ74 للنكبة، بضرورة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين فوًرا، 
على  األحدث  هو  كشاهد  عاقلة  ابو  شيرين  الصحفية  ورسالة  صورة  رافعين 

بشاعة هذا االحتالل وعنصريته. 
في  لفلسطين  العاملة  المنظمات  كبرى  تحالف  لدعوة  تلبية  التظاهرة  وجاءت 
بريطانيا، حيث أدانت النائبة البرلمانية زارا سلطانا باسمها وباسم البريطانيين قتل 
االحتالل الصحفية أبو عاقلة، متسائلة »أين هي حقوق اإلنسان والديموقراطية 
في  مثلما حدث  اإلسرائيلية  القوات  تنفذها  التي  العنف واالعتداءات  أعمال  في 

شهر رمضان«.
ما  »إن  النووي  التسليح  مناهضة  تحالف  من  هدسون  كيت  قالت  جانبها،  من 
يحدث في فلسطين جريمة شنيعة في حق االنسانية ووحشية يمارسها االحتالل 
الصهيوني على الشعب الفلسطيني«. وأضافت »ال أدين هذه الوحشية وحدها، 

بل أيضاً تواطؤ بريطانيا مع هذه األحداث الالإنسانية«.
يقاوم  الفلسطيني  الشعب  »إن  الحرب  أوقفوا  تحالف  من  موري  أندرو  وقال 
بعد يوم عن طبيعته العنصرية، خاصة  االحتالل الصهيوني الذي يكشف يوماً 
بعد قتله أبو عاقلة برصاصة في الرأس ثم مهاجمته لجنازتها المهيبة في أبشع 

صور التعسف واالضطهاد«
من جهته، طالب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زاهر البيراوي الحكومة 
البريطانية بالتوقف عن إعطاء الغطاء لجرائم االحتالل وحثها على المساهمة في 

جلب قتلة شيرين ومجرمي الحرب الصهاينة الى العدالة.
دعم  إلى  مولوي  فرانسي  اإليرلندي  فين  نائب من حزب شين  دعا  من جهته، 
ومساندة القضية الفلسطينية وإدانة أعمال االحتالل الذي ال يحترم حتى األموات 
استمرار  آخرون  متحدثون  ادان  كما  عاقلة.  أبو  جنازة  لمهاجمة  إشارة  في 

االحتالل الصهيوني لألرض الفلسطينية، مطالبين بإنهائه فوًرا.

يف ذكرى النكبة

حمت�سدون و�سط لندن يطالبون باإنهاء 
احتالل فل�سطني



اإلثنين 16 ماي14
 2022 المـوافق  

لـ 15 شوال 1443 ه  

من أعالم الجزائر

محمد بن عبد الكريم الزموري .. مخزون فكري ومسار طويل في الدعوة

صدق التوكل على اهلل؟ 

ديني

الجزائري علم  الزموري  الكريم  الدكتور محمد بن عبد 
من أعالم الجزائر في القرن العشرين، ألف ما يقارب 
اإلنسانية  المعرفة  أنواع  شتى  في  كتابا  الثمانين 
كالعلوم الشرعية واألدب والدين والتفسير والتاريخ، 
وتأليف وتحقيق، في مقدمتها  مقسمة بين ترجمة 
تفسير القرآن العظيم في سبعة أجزاء، وكتاب حول 

السيرة النبوية. 
عبد  بن  محمد  الجزائري  العالمة  أن  من  الرغم  على 
أن  إال  الكثيرون،  يجهلها  شخصية  الزموري  الكريم 
المواضب،  والداعية  النشط  والكاتب  الفذ  العالم  هذا 
والكتابة  البحث  في  الكبيرة  جهوده  عليه  تشهد 
والتحقيق والدعوة، ويتحدث عنه رصيده الضخم في 
الطويل  ومساره  والترجمة،  والتحقيق  التأليف  مجال 
في ميدان الدعوة.  فقد كان الرجل داعية على رأس 
العديد  زار  كما  بأوربا،  العالمية  اإلسالمية  الجمعية 
محاضرات  بها  وقدم  واآلسيوية  اإلفريقية  الدول  من 

عن اإلسالم وتفسير القرآن والسيرة النبوية. 
من هو محمد بن عبد الكريم الزموري؟ 
 25 في  الجزائري  الزموري  الكريم  عبد  بن  محمد  ولد 
وهو  أمه  وتوفيت  بوعريريج،  ببرج  1924م  أفريل 
السادسة من  يتجاوز  لم  والده وهو  توفي  ثم  رضيع، 
العمر. فتربى يتيمًا في أحضان بلدة أجداده بمنطقة 
“برج زمورة”، حيث بدأ دراسته األولى في مسجد ابن 
العربي  الشيخ  يد  على  القرآن  ربع  حفظ  أين  فرج 
بعد  ليتتلمذ  كشاط،  محمد  الشيخ  وابنه  كشاط 
الزموري،  حفص  أبي  بن  عمر  العالمة  يد  على  ذلك 
حيث درس على يده بعض المتون في النحو والفقه 
يد  على  الفلك  علوم  تلقى  كما  والقراءات،  والفلك 

الشيخ عبد المالك األخضري.
“علي  الشيخ  يد  على  “بوحيدوس”  بمسجد  درس   
وعلم  والنحو  كالعقيدة  العلوم  من  فنهل  بوبكر” 
أضطر  بالمنطقة  المعيشي  للواقع  ونظرًا  الفلك، 

للعمل. في “منزلة ميم” بجامع الزيتونة بعد سنوات 
من العمل حن إلى الدراسة، حيث سافر في حدود سنة 
1952م إلى تونس إلكمال دراسته بمعهد “منزلة ميم” 
حوالي  هناك  ومكث  الزيتونة،  جامع  فروع  أحد  وهو 
غرار  على  الشيوخ  من  العديد  يد  على  ودرس  سنة، 
كل من الشيخ محمد العابد، والشيخ قريسة، والشيخ 

الفاضل بن عاشور.
وعاد بعدها إلى وطنه الجزائر، حيث تنقل في أماكن 
زمورة  بلدية  إلى  ومنها  شتى،  علوما  ودرس  عديدة 
عاشر  ابن  بها  فدرس  الدراسية،  رحلته  مواصال 
مدرسة  إلى  توجه  ثم  النحو،  في  والقطر  الفقه  في 
بها  درس  حيث  اإلفريقية”،  “السيدة  في  “التوفيق” 

مدة عامين. 
حرق “دمعة الجزائر” 

إلى  وبالتحديد  فرنسا  إلى  توجه  1956م  سنة  وفي 
السلطات  اعتقلته  3 سنوات  بعد  لكن  ليون،  مدينة 
غرفته  الفرنسية  الشرطة  اقتحمت  إذ  الفرنسية، 
أعماله  أحد  وأحرقت  بباريس،  الفنادق  إحدى  في 
الجزائر”  “دمعة  بعنوان:  ديوان  والفكرية،  الشعرية 
معنى  إلى  الربانية  “االلهامات  بعنوان:  ومؤلف 
أشهر  أربعة  مدة  السجن  في  به  وزجت  األجرومية”، 
ونقل إلى مستشفى السجن وقضى به ثمانية عشر 
وزير  إلى  رسالة  فكتب  المرض  به  اشتد  بعدما  شهرًا 

الداخلية الفرنسي آنذاك الذي أطلق سراحه. 
مخطوطات جزائرية بمكتبات اسطنبول 
حيث  إستقاللها،  بعد  الجزائر  إلى  1963م  سنة  عاد 
انخرط في سلك التعليم الذي قضى به مدة طويلة، 
ليتوجه في سنة 1968م إلى كل من تركيا وليبيا من 
المكتبات،  الوثائق وفن  دبلوم في علم  أجل تحضير 
بمكتبات  جزائرية  “مخطوطات  كتابه  ألف  حيث 

اسطنبول”. 
التاريخ  في  العليا  الدراسات  شهادة  على  تحصل 

“التحفة  مخطوط  تحقيق  رسالتها  موضوع  كان  التي 
موالي  إشراف  تحت  البكداشية”  الدولة  في  المرضية 
بلحميسي، كما نال شهادة الدكتوراه في األدب العربي 
الطيب”  نفح  وكتابه  “المقري  حول  تمحورت  والتي 

تحت إشراف إحسان النص. 
مكتبة وْقف و30 سنة من النشاط الدعوي 
في  للمحاسبة  ليبيا  إلى  توجه  1978م  مارس  في 
عرض  وهناك  و“الغنية”،  السلك”  “بدائع  كتابيه 
عليه منصب داعية بفرنسا، من قبل جمعية الدعوة 
إلى  وانتقل  للعرض  فاستجاب  الليبية،  اإلسالمية 
باريس ليستمر نشاطه الدعوي إحدى وثالثين سنة 
واإلفريقية،  األوربية  الدول  من  العديد  خاللها  زار 

وليعود إلى الجزائر أواخر التسعينيات. 
النسخ  عشرات  الكريم  عبد  بن  محمد  الدكتور  ترك 
رمزي،  بمبلغ  ببيعها  أوصى  ألفها،  مختلفة  لعناوين 

كما  فلسطين،  في  غزة  لصالح  عائداتها  وتوجيه 
أبي  لمسجد  ترك مكتبة ضخمة هي عبارة عن وْقف 
بوعريريج،  برج  لوالية  التابعة  زموة  ببرج  حيدوس 
الطبعة  قديمة  لكتب  عناوين  خزائنها  تحتوي 
أهم  بين  ومن  ومهمة،  نادرة  كتب  منها  والبعض 
علوم  القرآنية،  العلوم  فيها:  الموجودة  التصنيفات 
الحديث، السيرة النبوية، عقيدة فقه وأصول الفقه، 
الفهارس  التاريخ،  الشعر،  اللغة،  والنقد،  األدب 
المجالت  إلى  باإلضافة  والقواميس،  والمعاجم 

والدوريات. 
الجامعيين  واألساتذة  الباحثين  الزموري  ونصح   
ال  علميا  إرثا  تعد  التي  المكتبة  هذه  بزيارة  والطلبة 

يقدر بثمن وصدقة جارية في سبيل خدمة العلم. 
مؤلفاته:

في  الزموري  الكريم  عبد  بن  محمد  العالمة  توفي 
من  العشرات  مخلفا   ،2012 سنة  من  نوفمبر  شهر 
التحقيقات والتآليف، حيث َألف محمد بن عبد الكريم 
الزموري العديد من الكتب، من بينها: الحكم الشرعي 
لرؤية الهالل باألبصار وإبطال نظريات الحساب الفلكي 
الصوم واإلفطار. حياة حمدان بن عثمان خوجة  في 
ومذكراته. مخطوطات جزائرية في مكتبات اسطنبول. 
ميزان  في  الربا  الفرقان.  سورة  في  الرحمن  عباد 
اإلسالم. الصالة في ميزان اإلسالم. الشورى في ميزان 
اإلسالم اإلسالم ثقافة واجتهاد وليس بتقليد أعمى. 
اإلفرنجية  األقطار  إلى  اإلسالمية  األقطار  من  الهجرة 
في ميزان اإلسالم. قبس من مولد محمد بن عبد اهلل 
وعيسى بن مريم عليهما الصالة والسالم. مقدمة في 
القرآن  توجيهات  من  التفسير.  وعلوم  القرآن  علوم 
العظيم )تفسير كامل للقرآن الكريم في 7 مجلدات(. 
استخراج العبر واألحكام من حياة محمد عليه الصالة 
في  المسجد  دور  اإلسالم.  ميزان  في  الزكاة  والسالم. 

اإلسالم.

جاء في الحديث الشريف بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب 
رضي اهلل عنه عن النبي – صلى اهلل عليه وسلم – قال: »َلوْ 
لِهِ، َلرَزََقُكمْ َكمَا يَرْزُقُ  ُلوَن عََلى اهللَّ حَقَّ تَوَكُّ َأنَُّكمْ تَوَكَّ
أحمد  اإلمام  رواه  ِبَطانًا«  وَتَرُوحُ  خِمَاصًا،  تَغْدُو  يْرَ،  الطَّ
والترمذي. واشتمل على ألفاظ شرعية تتعلق بالرزق والتوكل 
على اهلل تعالى، وربط بين الرزق والتوكل على اهلل، ونجد ما 
يشهد على ذلك من الكتاب العزيز فقد قال اهلل تعالى: ﴿وَمَنْ 
ِق اهللَّ يَجْعَْل َلهُ مَخْرَجًا )٢( وَيَرْزُْقهُ مِنْ حَيُْث اَل  يَتَّ
ْل عََلى اهللَّ َفهُوَ حَسْبُهُ ِإنَّ اهللَّ  يَحْتَِسبُ وَمَنْ يَتَوَكَّ
بَالُِغ َأمِْرهِ َقدْ جَعََل اهللَّ لُِكلِّ شَيٍْء َقدْرًا﴾  ]الطالق: 2-3[، 
فأما صدق التوكل على اهلل هنا الثقة باهلل واالعتماد عليه، 
ومن يثق باهلل فيما نابه وفوض إليه أمره بعد اتخاذ األسباب 
ومنها السعي لكسب الرزق، كفاه ما أهمه، في جميع أموره، ألن 
اهلل هو القادر على كل شيء، الغني عن كل شيء، إن اهلل يبلغ 

ما يريده، وال يفوته مراد، وال يعجزه مطلوب]1[. 
 وهذا الحديث إلى جانب اآلية المذكورة أصل في التوكل وهو 
أعظم األسباب التي يستجلب بها الرزق، وقد قرأ النبي – صلى 
اهلل عليه وسلم – هذه اآلية على أبي ذر، وقال له: لو أن الناس 
والتوكل؛  التقوى  حققوا  لو  يعني:  لكفتهم  بها  أخذوا  كلهم 
عن  الحديث  أما  ودنياهم.  دينهم  مصالح  في  بذلك  الكتفوا 
حقيقة التوكل فقد فصل فيها ابن رجب الحنبلي وعدد مراتب 
في  اإلنسان  يأخذها  التي  الوسيلة  أو  السبب  هو  الذي  العمل 
حق  اهلل  على  التوكل  مع  متعارض  غير  وأنه  الكسب،  مجال 

التوكل.
 حقيقة التوكل: هو صدق اعتماد القلب على اهلل عز وجل في 
استجالب المصالح، ودفع المضار من أمور الدنيا واآلخرة كلها، 
وكلة األمور كلها إليه، وتحقيق اإليمان بأنه ال يعطي وال يمنع 
وال يضر وال ينفع سواه]2[. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع 
قال  التوكل.  القصوى  الغاية  منبه:  بن  وهب  وقال  اإليمان. 

الحسن: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن اهلل هو ثقته. 
التوكل واألخذ باألسباب.

وهو  حدوده،  بيان  تقدم  كما  القلب  عمل  التوكل  كان  إذا 
جزء من ثمرات اإليمان باهلل، فإنه قد يتظاهر للبعض أن 

والعمل  السعي  يناقض  به  واألخذ  شرعا  المطلوب  التوكل 
باألسباب، فقد يرى بعض الناس أن بتوكله يجب أن يكل 
التوكل  حقيقة  ولبيان  العمل،  ويترك  تعالى  هلل  األمر 
“اعلم  يقول:  إذ  رجب،  ابن  بكالم  نمتثل  باألسباب  واألخذ 
قدر  التي  األسباب  في  السعي  ينافي  ال  التوكل  تحقيق  أن 
اهلل سبحانه المقدورات بها، وجرت سنته في خلقه بذلك، 
بالتوكل،  أمره  مع  األسباب  بتعاطي  أمر  تعالى  اهلل  فإن 
بالقلب  والتوكل  له،  طاعة  بالجوارح  األسباب  في  فالسعي 
عليه إيمان به، كما قال اهلل تعالى: ﴿ يَاَأيُّهَا  الَّذِينَ  آمَنُوا 
وا  َلهُمْ  71[، وقال تعالى: ﴿ وََأعِدُّ  خُُذوا  حِْذرَُكمْ﴾ ]النساء: 
ةٍ وَمِنْ ِربَاطِ اْلخَيِْل﴾  ]األنفال:   مَا  اسْتََطعْتُمْ مِنْ ُقوَّ
اَلُة َفانْتَشِرُوا فِي اأْلَرِْض  60[ ، وقال: ﴿ َفِإَذا  ُقضِيَتِ  الصَّ
 ]10 ]الجمعة:   ]10 ]الجمعة:   ﴾ اهللَّ  َفضِْل  مِنْ  وَابْتَغُوا 
في  يعني   – الحركة  في  طعن  من  التستري:  سهل  وقال   .
في  طعن  ومن  السنة،  في  طعن  فقد   – والكسب  السعي 
التوكل، فقد طعن في اإليمان، فالتوكل حال النبي – صلى 
اهلل عليه وسلم -، والكسب سنته، فمن عمل على حاله، 

فال يتركن سنته”]3[. 
واألعمال التي يقوم بها العبد ثالثة أقسام: 

أحدها: الطاعات التي أمر اهلل عباده بها، وجعلها سببا، للنجاة 
على  التوكل  مع  فعله  من  البد  فهذا  الجنة،  ودخول  النار  من 
إال به،  اهلل فيه، واالستعانة به عليه، فإنه ال حول وال قوة 
وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فمن قصر في شيء مما وجب 
عليه من ذلك، استحق العقوبة في الدنيا واآلخرة شرعا وقدرا. 
الثاني: ما أجرى اهلل العادة به في الدنيا، وأمر عباده بتعاطيه، 
من  واالستظالل  العطش،  عند  والشرب  الجوع،  عند  كاألكل 
الحر، والتدفؤ من البرد ونحو ذلك، فهذا أيضا واجب على المرء 
تعاطي أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة 
على استعماله، فهو مفرط يستحق العقوبة. قال ابن رجب: 
لكن اهلل سبحانه قد يقوي بعض عباده من ذلك على ما ال 
يقوى عليه غيره، فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها 
عن غيره فال حرج عليه، ولهذا كان النبي – صلى اهلل عليه 
وسلم – يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول 
أنه  واألظهر  إني أطعم وأسقى«.  »إني لست كهيئتكم،  لهم: 

ويغذيه  يقوته  اهلل  أن  بذلك  أراد  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
اإللهية،  والمنح  القدسية،  الفتوح  من  قلبه  يورده على  بما 
برهة  والشراب  الطعام  عن  تغنيه  التي  الربانية  والمعارف 
من الدهر. وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك 
الطعام والشراب ما ليس لغيرهم، وال يتضررون بذلك. فمن 
كان له قوة على مثل هذه األمور، فعمل بمقتضى قوته ولم 
يضعفه عن طاعة اهلل، فال حرج عليه، ومن كلف نفسه 
عليه  ينكر  فإنه  الواجبات،  بعض  عن  أضعفها  حتى  ذلك 

ذلك. 
الثالث: ما أجرى اهلل العادة به في الدنيا في األعم األغلب، وقد 
يخرق العادة في ذلك لمن شاء من عباده، وهو أنواع: منها ما 
يخرقه كثيرا، ويغني عنه كثيرا من خلقه كاألدوية بالنسبة إلى 
كثير من البلدان وسكان البوادي ونحوها.  وقد اختلف العلماء: 
حقق  لمن  تركه  أم  التداوي  المرض  أصابه  لمن  األفضل  هل 
التوكل على اهلل؟ وفيه قوالن مشهوران، وظاهر كالم أحمد 
النبي – صلى  التوكل لمن قوي عليه أفضل، لما صح عن  أن 
الجنة سبعون  أمتي  أنه قال: »يدخل من  اهلل عليه وسلم – 
ألفا بغير حساب ثم قال: هم الذين ال يتطيرون وال يسترقون 

وال يكتوون وعلى ربهم يتوكلون« . 
ومن رجح التداوي قال: إنه حال النبي – صلى اهلل عليه وسلم 
وحمل  األفضل،  إال  يفعل  ال  وهو  عليه،  يداوم  كان  الذي   –
الشرك بدليل  التي يخشى منها  المكروهة  الرقى  الحديث على 
يخرقه  ما  ومنها  مكروه.  وكالهما  والطيرة  بالكي  قرنها  أنه 
السعي في طلبه،  ترك  لمن  الرزق  العامة كحصول  من  لقليل 
فمن رزقه اهلل صدق يقين وتوكل، وعلم من اهلل أن يخرق 
الرزق،  المعتادة في طلب  إلى األسباب  العوائد، وال يحوجه  له 
ونحوه جاز له ترك األسباب، ولم ينكر عليه ذلك، وحديث عمر 
الناس  أن  على  ويدل  ذلك،  على  يدل  عليه  نتكلم  الذي  هذا 
األسباب  مع  ووقوفهم  التوكل،  تحقيق  قلة  من  يؤتون  إنما 
أنفسهم  يتعبون  فلذلك  لها،  ومساكنتهم  بقلوبهم  الظاهرة 
في األسباب، ويجتهدون فيها غاية االجتهاد، وال يأتيهم إال ما 
قدر لهم، فلو حققوا التوكل على اهلل بقلوبهم، لساق إليهم 
بمجرد  أرزاقها  الطير  إلى  يسوق  كما  سبب،  أدنى  مع  أرزاقهم 
الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي، لكنه سعي يسير.
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 الم�شتبه فيهما قاما

 بحرقها وبيع لواحقها

�شرطة الأربعطا�س ببومردا�س 
تطيح ب�شارقي دراجة نارية

 
تمكن عناصر شرطة األربعطاش بوالية 

بومرداس، من توقيف المتورطين في سرقة 
دراجة نارية. وأشارت مصالح أمن والية 
بومرداس في بيان لها، بأن التحريات التي 

قامت بها مصالح الشرطة باألمن الحضري 
األربعطاش بخصوص سرقة دراجة نارية من 

أمام مسكن أحد المواطنين القاطنين بذات البلدية، 
مكنت من كشف هوية المتورطين وتم على 

إثرها توقيف شابين يبلغان من العمر 20 سنة 
و 27 سنة و تم استرجاع هيكل الدراجة النارية 

بعد أن تعرضت للحرق، كما تم العثور على 
واقي ومحرك الدراجة بعد أن تم نزعه من مكانه 

وبيعه إلى ورشـة لتذويب الحديد، بعد استكمال 
كافة اإلجراءات القانونية في حق المشتبه فيهما 

تم تقديمهما أمام العدالة.
 ف.م

في اإطار ت�شجيع المنتوج الوطني لإنجاز 

مختلف م�شاريع البناء والأ�شغال العمومية

 افتتاح فعاليات الطبعة
  الـ 24 لل�صالون الدولي للبناء 

"باتيماتيك 2022"
افتتحت أمس بالجزائر العاصمة فعاليات 

الطبعة الـ24 للصالون الدولي للبناء، مواد 
البناء واألشغال العمومية "باتيماتيك 2022"، 

بمشاركة 750 عارضا وطنيا ودوليا. وقد جرى 
حفل االفتتاح الرسمي بحضور المدير العام 

للبناء ووسائل االنجاز بوزارة السكن والعمران 
والمدينة، رضا بوعريوه ممثال عن وزير 

القطاع. وتتمحور هذه الطبعة الجديدة للصالون 
المنظم بقصر المعارض بالجزائر العاصمة 

إلى غاية 19 ماي الجاري حول أهمية تشجيع 
المنتوج الوطني في انجاز مختلف مشاريع البناء 
واألشغال العمومية وكذا ادراج النجاعة الطاقوية 

في هذا المجال.
وخالل اللقاء الصحفي الذي نشطه على هامش 

حفل االفتتاح أشار ممثل الوزارة إلى أن هذا 
الحدث "الهام" في قطاع البناء و األشغال 

العمومية تميزه هذه السنة مشاركة دولية "هامة" 
بحضور 250 عارضا يمثلون نحو 15 بلدا".

وأضاف أن ايطاليا تعتبر البلد األجنبي المشارك 
بأكبر عدد من المؤسسات بإجمالي 80 عارضا 

تليها تركيا المشاركة ب 65 مؤسسة في هذه 
التظاهرة الدولية.

من 5 الى7 جوان المقبل

تنظيم الطبعة الثالثة لل�صالون 
الجزائري االفترا�صي للنفايات 

   
�شيتم تنظيم الطبعة الثالثة من 

ال�شالون الجزائري الفترا�شي 

للنفايات من 5 الى 7 جوانالمقبل، 

تحت �شعار "من اأجل ترقية ال�شتثمار 

في مجال النفايات"، ح�شبما اأفاد 

به المدير العام للوكالة الوطنية 

للنفايات، كريم ومان.

ع.ط

وفي ندوة صحفية حول هذه التظاهرة التي 
تنظمها الوكالة الوطنية للنفايات، أوضح 

السيد ومان أن هذه الطبعة ستركز على ترقية 
االستثمار في مجال تسيير النفايات والترويج 

لالقتصاد الدائري.
كما أبرز البعد الدولي لهذا الصالون وأهميته 
في تبادل الخبرات ومواكبة مستجدات القطاع 

على الصعيد العالمي. وبعد أن ذكر بدور 
التظاهرة في تبادل األفكار بين مختلف الفاعلين 

حول قضايا تسيير النفايات، أكد ومان أن 
المؤسسات الناشئة تمثل هذه السنة حصة االسد 

من المشاركين.ويضم الصالون عبر أجنحته 
االفتراضية كذلك المتعاملين االقتصاديين 

الخواص والعموميين والمجتمع المدني والباحثين 
والمهتمين بمجال تسيير النفايات.

كما ستتم على هامش الصالون، برمجة سلسلة 
من المحاضرات تحت إشراف خبراء محليين 
ودوليين لمناقشة سبل النهوض بشعبة تثمين 
النفايات.ولفت المدير إلى أن الوكالة الوطنية 

للنفايات تعتزم تنظيم الطبعة الرابعة للصالون، 
العام المقبل، حضوريا وليس افتراضيا.
وجرت الندوة الصحفية بحضور رئيس 

الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل المواطنين، 
سامي عقلي، ورئيس التجمع الجزائري 

للرقميات، تاج الدين بشير، ورئيس منتدى 
الشباب والمؤسسات الناشئة، خالد بوخالفة، 
فضال عن ممثلة محافظة الطاقات المتجددة 

والفاعلية الطاقوية.

 في انتظار التح�شي

ر لمن�شب الإمام المفتي

 �صبعة اأئمة مفتين
 بجامع الجزائر

بومرداس - كشف وزير الشؤون الدينية 
و األوقاف يوسف بلمهدي أول أمس، 

ببومرداس, أن جامع الجزائر سيكون له سبعة 
أئمة مفتين و أن كل والية سيكون لها إمام 

مفت واحد.
قال الوزير في تصريح صحفي على هامش 

زيارة تفقد و معاينة للقطاع عبر الوالية, 
إن عملية تحضير التأسيس لألطر واآلليات 
لمنصب االمام المفتي الذي يخول له دور 

حماية  المرجعية الدينية و المحافظة عليها, 
"متواصلة".وأشار الى تنصيب لجنة تأهيل 

وانتقاء األئمة و العلماء الذي سيختارون االئمة 
المفتين بجامع الجزائر الذي سيضم لوحده 

سبعة مفتين، باإلضافة إلى تعيين مفت وأحد 
بكل والية من واليات الوطن.

وتضم اللجنة أئمة وعلماء ومشايخ وأساتذة 
وأعضاء اللجنة الوزارية للفتوى, بالنظر إلى 
"العدد الكبير من الكفاءات الوطنية المرشحة 

وذات القدرة على اإلشراف على منصب 
اإلمام المفتي", حسب بلمهدي.وأضاف بأن 

اللجنة "ستختار وتنتقي األئمة المفتين في 
جلسات علمية, وفق معايير و مقاييس محددة 

التي توحد الفتوى ضمن األطر المرجعية 
التي تحمي الوطن من كل إنزالقات فكرية و 

ثقافية" و غيرها.
وفي إطار التحضير لعملية تنصيب األئمة 

المفتين بجامع الجزائر, قال الوزير إنه خالل 
زيارة عمل قام بها مؤخرا إلى جمهورية 

مصر, عقد جلسة مع مفتي مصر من أجل 
ربط جسور تعاون لتكوين األئمة المفتين 
الجزائريين في مؤسسات اإلفتاء بمصر 

خاصة, مسجال ،أنه للبلدين "نفس المرجعية 
الدينية المالكية".واعتبر بلمهدي المساجد, 

"بمثابة مركز للحياة و اإلعمار" ولها 
دور"وطني باعتبارها مؤسسة تعمل على 
ترقية و تربية و تعليم و تماسك المجتمع 

ككل".
لالشارة, أشرف الوزير خالل هذه الزيارة 
على افتتاح الندوة الجهوية األولى للمفتشين 
بالقطاع لواليات الوسط و الجنوب بحضور 

مفتشين و أئمة و شيوخ زوايا و مؤطري 
المساجد و التعليم القرأني من 22 والية.

وسجل أن هذه الندوة المنعقدة ببومرداس, تعد 
سابقة أولى من نوعها وطنيا و ستتبعها ندوات 
أخرى الحقا في إطار التكوين و التطوير لهذا 
الجهاز التفتيشي, "من أجل اإلرتقاء بالخطاب 

و اإلرشاد الديني في المساجد حتى يكون 
متوافقا مع المرجعية الدينية للوطن".

كما أشرف الوزير على وضع حجر األساس 
النطالق مشروع مدرسة قرآنية نموذجية 

و المرافق الملحقة بمسجد عبد الرحمن بن 
خلدون بمدينة بومرداس الذي تم ترقيته و 

تحويله بالمناسبة إلى مسجد قطب, سيتم الحقا 
تدعيمه بعديد المرافق.وبنفس بلدية بومرداس, 

أشرف الوزير على تدشين مسجد عقبة إبن 
نافع و مدرسة قرآنية تتسع ل 200 طفل 

بمدينة أوالد عيسى شرق الوالية .
ف.م

عزيز طواهر

اعتبر سفير فلسطين بالجزائر، 
فايز أبو عطية، خالل الكلمة التي 
ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى 74 
للنكبة وكذا تنظيم تأبينية شهيدة 
القضية الفلسطينية، شيرين أبو 
عاقلة، أن استشهاد اإلعالمية 
المناضلة شيرين جاء لتحيين 

القضية الفلسطينية من جديد لمن 
يريدون أن يطمسوا القضية بعد 
مرور 74 عام، هذه اإلعالمية 
التي جابت كل شوارع فلسطين 
لتفضح جريمة الصهاينة أحيت 
باستشهادها القضية الفلسطينية.
واستطرد أبو عطية قائال، إن 

الشعب الفلسطيني كان عظيما في 
توديعه لشيرين وأثبت ان شعب 

موحد، كما أكد أنه جدير بالتقدير 
واالحترام عندما حمل نعش 
شيرين ولم يسأل عن هويتها 

الدينية وأصر أن تدفن في القدس 
رغم ما تعرض له من اعتداءات 

من طرف جيش االحتالل 
الصهيوني، ناهيك عن موقف 

السلطة الفلسطينية التي لن تسكت 
على هذه الجريمة وستالحق 
مرتكبيها في كل المؤسسات 

الدولية المخولة بذلك.
وفي سياق حديثه عن ذكرى 
النكبة، ذكر السفير بمقوالت 
الصهاينة الذين راهنا على 

عامل الزمن لطمس القضية 
عندما كانواي قولون، يموت 

الكبار وينسى الصغار،ال ليرد 

عليهم قائال، نحن على العهد 
باقون ونحتفظ بماتيح العوجدة 

ومهما كبرت المؤامرة وكبرت 
التحديات فالشعب الفلسطيني 
باق على أرضه ولن ينس ما 

حدث، فالعودة حق مقس للشعب 
الفلسطيني وال يسقط بالتقادم مهما 

طالت سنوات اللجوء والهجرة، 
صراعنا هو صراع وجود وقوة 
الشعب الفلسطيني هي بوجوده 

على أرضه وصموده عليها.
السفير أبو عطية، أكد أن الشعب 

الفلسطيني يراهن مرة أخرى 
على الدعم العربي لقضيته 

لتعزيز صموده على األرض 
وأنه فخور كونه يدافع عن القدس 

نيابة عن كل األمة اإلسالمية، 

فيما أثنى على الموقف الجزائر 
وردد قائال، شكرا للجزائر 

ولكل ما تقدمه من دعم للقضية 
الفلسطينية، شكرا لها رئيسا، 
حكومة وشعبا الس يما فيما 

يتعلق برفضها للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني.

ومن ثم قال السفير، نتمنى ان 
تكون القمة العربية القادمة والتي 
ستعقد في الجزائر، قمة فلسطينية 
بامتياز وتضع حدا للتطبيع ويتم 

تجسيد مبادرة السالم العربية 
التي تقضي بتجريم التطبيع 

وهذا حتى  إقامة دولة فلسطينة 
عاصمتها القدس الشريف وانهاء 

االحتالل وعودة كل الالجئين 
الفلسطينيين.

�شفارة فل�شطين بالجزائر تجمع كل الأ�شوات الحرة المناه�شة لل�شهيونية 

 وقفــــة ن�صاليــة بين الذكرى الـ 74 
للنكبــة وتاأبينيــة �صيريــن اأبو عاقلــة 
�صفير فل�صطين: "نريد اأن تكون القمة العربية المقبلة في الجزائر قمة فل�صطين بامتياز"

اأحيت ال�شفارة الفل�شطينية بالجزائر، اأم�س، الذكرى الـ 74 للنكبة، حيث كانت المنا�شبة فر�شة لتعلو كل الأ�شوات الحرة �شد ما 

يمار�شه الكيان ال�شهيوني من اغت�شاب للأر�س الفل�شطينية التي ل يزاله �شعبها يرابط ععليها اإلى حين ك�شب معركة الوجود وهزم 

قوى الظلم المدعومة من طرف الدول الغربية، كما نظمت بالمنا�شبة تاأبينية لل�شحفية الفل�شطينية ال�شهيدة �شيرين اأبو عاقلة 

التي اغتالتها ر�شا�شات ال�شهاينة بالقد�س ال�شريف وهي توؤدي مهمتها النبيلة لنقل جرائم المحتل اإلى العالم.

�شمن برنامج �شهادة " اأف�شل مكان للعمل"

"اأوريدو" اأف�صل موؤ�ص�صة ُم�صتخدمة في الجزائر

اأفتكت �شركة اأوريدو" الجزائر 
�شهادة "اأف�شل مكان للعمل  /  

Best PlaceTo Work” لأح�شن 
الُم�شتخدمين ل�شنة 2023-2022، 
ممنوحة من قبل برنامج �شهادات 

ت�شمح بت�شليط ال�شوء على اأف�شل 
الموؤ�ش�شات الُموظفة.

ف.م

ُمنحت شهادة أفضل مؤسسة مستخدمة، 
الصالحة من ماي 2022 إلى غاية ماي 
2023، لـ  Ooredoo الجزائر تقديراً 

لنجاعة سياستها في الموارد البشرية، والتي 
سمحت لها بالتميّز بين مختلف المؤسسات 
الوطنية والمتعددة الجنسيات التي شاركت 

في هذا البرنامج الذي يروج للمؤسسات 
الفاعلة في الجزائر والتي توفر بيئة 

وظروف عمل أفضل.
وقد أجاب عمالOoredoo ، عبر ملئ 
استمارة على اإلنترنت،عن أسئلة تناولت 
السيما ممارسات الموارد البشرية داخل 

المؤسسة التي توظفهم. حيث عبّروا بصفة 
خاصة عن آرائهم حول عدة جوانب، 

السيما: العالقة ومناخ العمل، الصورة 
واالنتماء، الجودة واالمتياز التنظيمي 

والمسؤولية االجتماعية والمجتمعية.
وبهذه المناسبة، صرح المدير العام 

لـ Ooredoo، بسام يوسف آل إبراهيم: 
"يُشرفنا كثيرا ونفتخربالحصول على شهادة 

أفضل ُمستخدم في الجزائر والتي تأتي 
إلثراء قائمة سجل Ooredoo الجزائر. 

يُعتبر هذا التتويج تقديراً المتياز 
المؤسسة ويكافئ الجهود التي 

تبذلها Ooredoo الجزائر فيما يخص 
ثقافة المؤسسة وبيئة العمل وفرص االرتقاء 

المقدمة للطاقم المسيّر ولكافة العمال.”
تجدر اإلشارة أن هذه الشهادة ُمنحت 

لـ Ooredoo الجزائر على أساس برنامج 
شهادات من خالل اعتماد نفس المنهجية 

المستخدمة في الواليات المتحدة وتم تكييفها 
محليا.

تٌمكن شهادة أحسن مؤسسة موظفة هذه في 
الجزائر أيًضا بتعزيز وفاء العمال وتقييم 

تأثير سياسة الموارد البشرية، وتقليل التكلفة 
والوقت المستثمر في توظيف المواهب من 
خالل تطوير عالمة المؤسسة الُمستخدمة، 

وتحديد نقاط القوة والفرص المتاحة للبروز 
كمؤسسة موظفة رائدة، ومكافأة جهود فرق 
الموارد البشرية والمصادقة على السياسات 

الُمطبّقة داخلًيا، والتحلي بااللتزام تجاه 
العمال من أجل تحسين ثقافة وبيئة العمل.

اإليزي

قتيالن و3 جرحى في حادث مرور

لقي شخصان حتفهما وأصيب ثالثة آخرون 
بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور 
وقع مساء أول أمس، على مستوى الطريق 

الوطني رقم 54 بالقرب من بلدية برج عمر 
إدريس بوالية إيليزي، حسب ما أفادت به 

أمس، مصالح الحماية المدنية.
ونجم الحادث عن انحراف وانقالب سيارة 

سياحية على بعد 50 كلم من بلدية برج عمر 
إدريس ، وأسفر عن مقتل شخصين )55 

و34 سنة( وثالثة جرحى تتراوح أعمارهم ما 
بين 14 و56 سنة ، وفق ما صرح مسؤول 

مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية الرائد 
أبركان جمعي.

وتدخل أعوان الحماية المدنية إلسعاف 
الجرحى ونقل جثتي الصحيتين إلى المؤسسة 
العمومية االستشفائية ببرج عمر إدريس. من 

جهتها فتحت المصالح األمنية المختصة تحقيقا 
لمعرفة أسباب هذا الحادث.

ر. ن
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